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ֿפָארױסבליק

װעגן שלום־עליכמען און זַײנע מָאנָאלָאגן•

די ּפרָאבלעם, ָאנגערירט אין ליטערַארישער טעָאריע•

ַאן ענטֿפער דורך סָאציָאלינגװיסטישער מעטָאדָאלָאגיע•

די שטודיע•
מקורים ֿפון שּפרַאכיקע דַאטן•
• resumptive) דער לינגװיסטישער װַאריַאבל׃ איבערגעחזרטע ּפרָאנָאמען

pronouns) אין רעלַאטיװע בַײזַאצן

אױסטַײטשן און אױסֿפירן•



ּפַאני שלום־עליכם
שלום רַאבינָאװיטש - געב' אין 1859 אין ּפרעיַאסלעװ, דערצױגן געװָארן אין 

װָארָאנקע (50 קילָאמעטער ֿפון קיִעװ). געשטָארבן אין 1916 אין ניו־יָארק.



קריטישע ָאּפשַאצונג ֿפון ש”עס סטיל

געלױבט ֿפַאר זַײן ֿפָאלקישן סטיל•
„ֿפָאלקסשּפרַאך -- דָאס איז דער גרונטקערן ֿפון שלום־עליכמס ייִדיש, זַײן •

ֿפַײנסטער קינסטלערישער אינסטרומענט“. (עליע סּפיװַאק)
„ֿפַאר שלום־עליכמען איז שּפרַאך די װָארסטע, אינטימסטע, די נשמהדיקסטע •

מענטשנֿפַארב. עס געהער דורכױס צו שלום־עליכמס מַײסטערשַאֿפט; די 
אײגנַארטיקײט און דער אינערלעכער בױ ֿפונעם שּפרַאכזַאץ איז ָארגַאניש 

ֿפַארבונדן מיט דער אײגנַארטיקײט און דעם אינערלעכן בױ ֿפון דער ּפסיכיק ֿפון די 
מענטשן, װָאס ער שילדערט. דָאס מענטשלעכסטע איז ֿפַאר שלום־עליכמען די 
מענטשלעכע שּפרַאך. דָאס ייִדישלעכסטע אינעם ייִדישן מענטש איז די ייִדישע 

שּפרַאך“. (י.־י. טרונק)



מַײן ֿפָאקוס׃ זַײן בַאנד מָאנָאלָאגן

די מָאנָאלָאגן (1916-1901) שטעלן מיט זיך ֿפָאר שלום־עליכמס בעסטן •
ּפרּוװ צו שַאֿפן עטלעכע בַאזונדערע, ָאבער גלַײכמָאסיק „ֿפָאלקסטימלעכע“ 

דערצײלערס.
דער קינסטלערישער יסוד ֿפון די מָאנָאלָאגן איז שלום־עליכמס רַײכע אױסמָאלונג •

ֿפונעם אױטענטישן רעד־לשון (לױט סדן, מירון, װיקטָאר ערלעך און ַאנדערע)
• Sholem Aleichem’s “comic muse was wedded to the monologue, 

the genre that gave maximum play to the spoken word.” 
             (ד. רָאסקעס)

שלום־עליכם זָאגט דָאס אײגענע אין זַײנע ַארַײנֿפירן׃ „איבערגעגעבן מיט זַײן/איר •
לשון“, „אין אײן ָאטעם“ אַאז"װ



„דָאס טעּפל“

רֿפאל גָאלדװַאסער (לוֿפטעַאטער), ֿפונעם ֿפילם ס'ברענט, שטרַאסבורג 2010

http://www.youtube.com/watch?v=1j9RSss1FvE


ליטערַאריש־טעָארעטישע ֿפרַאגעס

ֿפון װַאנען נעמט דער מחבר זַײן אידיָאמַאטישן סטיל? צי זענען זַײנע •
דערצײלערס „אױטענטיש“?

סטענָאגרַאֿפיע ַאקעגן שַאֿפערישקײט•
װּו ענדיקט זיך דָאס קול ֿפונעם ייִדישן ֿפָאלק און װּו הײבט זיך ָאן דעם •

מחברס אײגן קול?



טעָארעטישע ּפרָאבלעמען

רוסישע ֿפָארמַאליסטן•
בָאריס אײכענבַאום׃ סקַאז איז דער „יסוד ֿפון גָאגָאלס טעקסט“•

„שטרענג־לָאגישער סינטַאקס“, „דער ּפרינציּפ ֿפון קלַאנגען־רײד“, סעמַאנטישע „שּפַאנונג“ ?•
מיכַאיִל בַאכטין׃ דער גערעדטער סטיל קומט שטענדיק ֿפַאר דעם •

געשריבענעם/ליטערַארישן
העטערָאגלָאסיע װערט ָאּפגעשּפיגלט אין טעקסטן׃ רָאמַאניסטן דריקן זיך אױס דורכן •

קָאמבינירן די ֿפַארשײדענע סטילן װָאס זענען ֿפַארַאן אין זײער שּפרַאך (/זײערע שּפרַאכן)
בַאכטין הָאט נישט ֿפָארמולירט קײן ּפרַאקטישע מעטָאדָאלָאגיע װָאס װָאלט טַאקע •

דערמעגלעכט ליטערַארישע ֿפָארשערס צו אינקָארּפָארירן די שּפרַאך װָאס עקזיסטירט 
מחוץ דעם טעקסט.

אױב דער בַאניץ ֿפון ַא „ֿפָאלקישן“ װַאריַאבל אין ַא ליטערַאריש װערק שּפיגלט ָאּפ 
דעם בַאניץ אין דער גערעדטער שּפרַאך, קען מען טענהן, ַאז ַא געװיסער טעקסט 

איז „ֿפָאלקיש“.
לָאמיר ֿפַארגלַײכן שלום־עליכמס מָאנָאלָאגן מיט מָאנָאלָאגן ֿפון לעבעדיקע מענטשן!



דער בעלעטריסטישער טעקסט׃ שלום־עליכמס מָאנָאלָאגן•
די גערעדטע שּפרַאך: אינטערװיוען מיט ייִדיש־רעדערס (דורכגעֿפירט ֿפון גערטרוד •

רערשעמיוס אין די 1990/1980ער יָארן)
מַײנע ייִדן:•

מעלות/חסרונות׃ ֿפַארשײדענע דיַאלעקטן צװישן די אינטערװיויִרטע, די השּפעה ֿפון די מלוכה־שּפרַאכן •
מיט װעלכע ייִדיש איז געװען אין קָאנטַאקט, ָאּפגעשװַאכטע רעד־ֿפעיִקײטן אױף דער עלטער

לינגװיסטישע קָארּפוסן

אין געבױרן געװָארן געשלעכט רעדער

קָאװנע 1900 ער 1

װַארשע 1904 ער 2

בוענָאס־אַײרעס 1908 זי 3

טשערנעװיץ 1910 ער 4

ַאדעס 1914 זי 5



איבערגעחזרטע ּפרָאנָאמען אין רעלַאטיװע בַײזַאצן•
(1a)   The woman   [that/who ___ called me]   went home.     (ַא בלױז, סוביעקט)
(1b) *The woman   [that/who she  called me]   went home.     (ַא ּפרָאנָאם, סוביעקט)

(2a) אתה מכיר את המורה  [שאברהם פגש ___ בתל אביב]?    
(2b) אתה מכיר את המורה  [שאברהם פגש אותו בתל אביב]?    

װָאס מער קָאמּפליצירט די סטרוקטור, ַאלץ ָאֿפטער ניצט מען דעם ּפרָאנָאם.•

אין ייִדיש:•
(3א)      דָאס איז געװען ָאדער ַא שװַארץ־יָאר, ָאדער ַא מַאשינע ַאזעלכע, װָאס מע הָאט ___ ָאנגעדרײט…
(3ב)      דָאס איז געװען ָאדער ַא שװַארץ־יָאר, ָאדער ַא מַאשינע ַאזעלכע, װָאס מע הָאט   זי   ָאנגעדרײט...

(3ב ציטירט ֿפונעם מָאנָאלָאג „יוסף“)

גרַאמַאטיש (ברירהדיק) אין ייִדיש; ָאֿפטער געניצט בַײם רעדן װי בַײם שרַײבן, ַאחוץ אין די װערק ֿפון די •
„בעלי־לשון“ (שעכטער 1986, 1995; קַאץ 1993)

דער װַאריַאבל

(ַא בלױז, ָאביעקט)
(ַא ּפרָאנָאם, ָאביעקט)



• From the monologue “Gitl purishkevitsh” (“Goody 
‘Purishkevich’”):

„מע הָאט מיר געזָאגט, ַאז דָא איז ֿפַארַאן עּפעס אײנער ַא שלום־לײכעם װָאס שרַײבט. 
ָאט דָאס זַײט איר ַאלײן טַאקע ָאט דער שלום־לײכעם, װָאס שרַײבט?“

“I'm told there’s a gentleman about, calls himself Mr. 
Sholem Aleichem, which he writes? Oh, you that same Mr. 
Sholem Aleichem, which he writes?” (Nineteen to the 
Dozen 44; trans. Ted Gorelick)

אין איבערזעצונג



די שיטה: ֿפַארצײכענען די ּפָאטענציעלע השּפעות

ַא בַײשּפיל׃ ֿפונעם מָאנָאלָאג „דרַײ ַאלמנות“

„ער ֿפַארקוקט זיך אין דער טיֿפער בלױער יַארמלקע, [װָאס מיר רוֿפן דָאס הימל]…“

ַאקוזַאטיװ(6)ּפשוט(5)געװיסיק(4)דַאטיװ(3)נישט(2)(1) נָאענטּפרָאנָאם:
מַאנצבילקָארּפוס: מָאנָאלָאגן

 נישט־לינגװיסטישע ֿפַאקטָארן•
  קָארּפוס •

(בעלעטריסטיק/אמתע רײד)
  מין    (זכר/נקֿבה)•

לינגװיסטישע ֿפַאקטָארן•
(1) דיסטַאנץ צװישן דעם ַאנטעצעדענט און דעם רעלַאטיװן ּפרָאנָאם „װָאס“•

װַײטנָאענט
(2) צי דער ַאנטעצעדענט איז ַא מענטש צי נישט•

נישטמענטש
(3) בײגֿפַאל ֿפונעם ַאנטעצעדענט•

ַאקוזַאטיװדַאטיװנָאמינַאטיװ
(4) געװיסיקײט/בַאשטימטקײט ֿפונעם ַאנטעצעדענט•

אומגעװיסיק/אומבַאשטימטגעװיסיק/בַאשטימט
צָאלֿפרַאזעּפרָאנָאם

(5) קָאמּפליצירטקײט ֿפונעם ַאנטעצעדענט•
קָאמּפליצירט (װערטער נָאכן „קָאּפ“)ּפשוט

(6) בײגֿפַאל ֿפונעם איבערגעחזרטן ּפרָאנָאם/בלױז•
ַאקוזַאטיװ      (דַאטיװ = 100% ּפרָאנָאמען)נָאמינַאטיװ

בַײזַאץַאנטעצעדענט



די דַאטן

339 ַאזעלכע בַײזַאצן: 201 ֿפון די „מָאנָאלָאגן“, 138 ֿפון די אינטערװיוען



היּפָאטעזן

ַאז שלום־עליכם שרַײבט טַאקע אױטענטיש…•

װעט די ּפרָאּפָארציע איבערגעחזרטע ּפרָאנָאמען (ַאקעגן בלױזן) אין זַײנע •
מָאנָאלָאגן  זַײן מער־װײניקער די זעלבע װי בַײ די אמתע מענטשן.

װעלן די שײכדיקע ֿפַאקטָארן אױֿפן בַאניץ ֿפון די ּפרָאנָאמען זַײן די זעלבע און    •
אין דער זעלבער ריכטונג.

 לױט דער ערשטער קריטעריע:      ✓
לױט דער צװײטער קריטעריע:       ?



די רעזולטַאטן

די צָאל בַײזַאצן מיט איבערגעחזרטע ּפרָאנָאמען ָאדער בלױזן, לױטן קָארּפוס



די רעזולטַאטן

p = 0.58  (ד"ה, נישט סטַאטיסטיש בַאטַײטיק)

די צָאל בַײזַאצן מיט איבערגעחזרטע ּפרָאנָאמען ָאדער בלױזן, לױטן קָארּפוס



סטַאטיסטישער ַאנַאליז (ּכולל ַאלע דַאטן)
לױט די סטַאטיסטישע מָאדעלן (fitted regression models) געמַאכט אױֿפן סמך ֿפון ַאלע 
בַײזַאצן, ניצנדיק ַאלע מעגלעכע ֿפַאקטָארן, זענען די װַײטערדיקע שַײך (ד″ה, סטַאטיסטיש 

בַאטַײטיק) דעם בַאניץ ֿפון די איבערגעחזרטע ּפרָאנָאמען:

●(p = .051)   (מענטש = מער ּפרָאנָאמען)    צי דער ַאנטעצעדענט איז ַא מענטש צי נישט
(אומגעװיסיק = מערסטע ּפרָאנָאמען)געװיסיקײט ֿפונעם ַאנטעצעדענט ●
(ַאקוזַאטיװ -> מער ּפרָאנָאמען)בײגֿפַאל ֿפונעם ּפרָאנָאם/בלױז אין רעלַאטיװן בַײזַאץ●

װעלכע ֿפַאקטָארן זענען נישט רעלעװַאנט?●
קָארּפוס!○
געשלעכט ֿפונעם דערצײלער(/ין)!○



מענער און ֿפרױען

דער עֿפעקט ֿפון געשלעכט/מין אױֿפן בַאניץ ֿפון איבערגעחזרטע ּפרָאנָאמען



מענער און ֿפרױען

דער עֿפעקט ֿפון געשלעכט/מין אױֿפן בַאניץ ֿפון איבערגעחזרטע ּפרָאנָאמען

(די אונטערשײדן דָא זענען נישט סטַאטיסטיש בַאטַײטיק)



דער עֿפעקט ֿפון קָארּפוס

ַאז מע ַאנַאליזירט די צװײ קָארּפוסן בַאזונדער, בַאמערקט מען:

בַײ שלום־עליכמען זענען די װַײטערדיקע ֿפַאקטָארן די װיכטיקסטע:●
געװיסיקײט ֿפונעם ַאנטעצעדענט (אומגעװיסיק = מער ּפרָאנָאמען)○
בײגֿפַאל ֿפונעם ּפרָאנָאם/בלױז אין רעלַאטיװן בַײזַאץ (ַאקוזַאטיװ = מער ּפרָאנָאמען)○

$Definiteness of antecedent
      factor logodds tokens RP/RP+gap centered factor weight
 indefinite   1.643     78     0.333                  0.838
   definite   0.580     75     0.213                  0.641
      quant  -1.052     19     0.105                  0.259
    pronoun  -1.172     29     0.069                  0.237

$Case of pronoun/gap
 factor logodds tokens RP/RP+gap centered factor weight
    acc   0.958     66     0.364                  0.723
    nom  -0.958    135     0.163                  0.277



דער עֿפעקט ֿפון קָארּפוס

אין די אינטערװיוען זענען די װַײטערדיקע ֿפַאקטָארן די װיכטיקסטע:●
בײגֿפַאל ֿפונעם ּפרָאנָאם/בלױז אין רעלַאטיװן בַײזַאץ (נָאמינַאטיװ = מער ּפרָאנָאמען)○
(ּכמעט בַאטַײטיק: צי דער ַאנטעצעדענט איז ַא מענטש)○

$Case of pronoun/gap
 factor logodds tokens RP/RP+gap centered factor weight
    nom   0.896     99     0.333                   0.71
    acc  -0.896     39     0.077                   0.29

בַײ שלום־עליכמען זענען די ּפרָאנָאמען ָאֿפטער געניצט דװקא אין ַאקוזַאטיװ.●
(בַײ שלום־עליכמען הָאט בכלל נישט אױסגעמַאכט, צי דער ַאנטעצעדענט איז ַא מענטש.)●



דער עֿפעקט ֿפון (קָארּפוס * בײגֿפַאל ֿפון ּפרָאנָאם/בלױז)



אױסֿפירן

ַא געניטונג אין דיגיטַאלישער הומַאניסטיק׃ לײענען טעקסטן טעלעסקָאּפיש, ֿפון דער •
װַײטנס, דורך טַאבעלעס, דיַאגרַאמען, מַאּפעס, בײמער אַאז"װ

ַא צוגָאב — נישט קײן סובסטיטוט! — צו  דער מער ָאנגענומענער מעטָאדָאלָאגיע                 •
(ד″ה זיצן און לײענען מיט קָאּפ!)

בַאגרענעצונגען ֿפון ַאזַא רעדוקטיװן צוגַאנג צו ליטערַארישער סטיליסטיק•
ַאנדערע שּפרַאכיקע אײגנקײטן קען מען נישט צײלן װי ּפשוטע „יָא/נײן“, •

„ֿפַארַאן/נישטָא“־װַאריַאבלען
ַא גרױסע טירחה; סע װָאלט געװען מער בַאלערנדיק װען מע װָאלט װַײטער •

אױסגעֿפָארשט ַאנדערע װַאריַאבלען

ַא נַײע דעֿפיניציע ֿפון ליטערַארישן „סטיל“, דורכן מַאניּפולירן שּפרַאכיקע •
װַאריַאבלען

„ֿפידלער־אױֿפן־דַאך“־קרענק (אױטענטישקײט ַאקעגן שַאֿפערישקײט)•


