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 תירבעה ןושלל גוחה שאר - ריאמ תיריע ר"ד
 

דולגופולסקי מאז ' החוג שהיה הבית האקדמי של פרופ, בשם החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה
 .אני רוצה לשאת דברים לזכרו, עלייתו ארצה

 
אחד מחשובי החוקרים בעולם בתחום הכללי של ,  ללא כל הגזמה, הוא אהרן דולגופולסקי' פרופ

ב זמן קצר "וכפי שהעיד עליו הבלשן הדגול איוונוב  באחד הכנסים בארה, הבלשנות ההיסטורית המשווה

והוא הדמות המובילה בבלשנות ההיסטורית , "אחד מהקלסיקונים של הבלשנות"הוא , לפני מותו

' אני רוצה לתאר בקצרה את תולדות חייו של פרופ. וכת הטווחהיסטורית אר-המשווה הפרה

חלק גדול מהדברים שאשא כאן לקוחים מדברים שנשא . ולהדגיש את ייחודו כמדען, דולוגופולסקי

' שאליה שלחנו את מועמדותו של פרופ, כ שלחנו גם לוועדת פרס אמת"ושאח, משה אזר' פרופלכבודו 

 . וי ביותר לפרס זהשכן סברנו שהוא רא, דולגופולסקי

 

שפות הדיבור בבית ההורים היו רוסית . במוסקבה 1390בנובמבר  11-אהרן דולגופולסקי נולד ב

בבית היתה ספרות עניפה בגרמנית וכך למד בכוחות עצמו בילדותו המוקדמת את השפה . ויידיש

איש השפה , למןברוך ז, מאביו. הצרפתית והלטינית, את האנגלית, באותה דרך, אחר כך; הגרמנית

 .הכיר כבר אז את יסודות הלשון העברית, צוי היטב במקורותמשהיה , העברית

הוא לא החמיץ את צלצולי הטטארית שבקעו . אוזנו של הילד אהרן היתה קשובה אל סביבותיו

עצר כמי שקפאו שד ליד ליצני הרחוב שעברו בפארק והתלוצצו , מגרונם של השכנים בבנין

פשוט הזדנב בחשאי מאחוריהם , עור ברחובות מוסקבה-מתהלך זוג שחור ואם היה, בארמנית

 .והקשיב רב קשב לשפתם

כבר בימי בית הספר הראשונים הבחין בדמיון בין שפות שונות ולא הבין לדבריו מדוע אחרים 

כל כך  min sin yoratam" אני אוהב אותך"שהמשפט בשיר הטטארי  -אינם שמים לב למשל 

כשעבר בזמן מלחמת העולם . (גרוזינית)בגאורגית  me šen -ל, בפינית minä sinä -דומה ל

רווח נקי  -הקור הכבד מנע ממנו ללכת לבית הספר , רלהשנייה עם הוריו ואחותו להתגורר באּו

אצלו ניצני ההבנה אז החלו לבצבץ . בין הספרים, של שתי שנות לימוד אינטנסיביות בבית

 -ול אתם=  tu -מאוד ל כתב דומותנכתב והנון התחילית בתב גילה שהתו התחילית: הדקדוקית

nos  = טיניתבלאנו. 

אשר , "מכון האוניברסיטאי לשפות זרות"התחיל ללמוד ב, ס התיכון"לאחר סיום ביה, 1391-ב

שם . Moscow Linguistic University" האוניברסיטה הבלשנית של מוסקבה"נקרא היום 
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שמות פועל מלטינית ועד לשפות "למד וחקר את השפות הרומאניות וכתב את התיזה 

-אירופיות והאפרו-מיד התרחבה התעניינותו במחקר המשווה של השפות ההודו". הרומאניות

-שחזור הפרוטו :לעבודה החלוצית בשנים שלאחר מכן הוא התמסר (. חמיות-שמיות)אסיאתיות 

 .כושיתית

בספרדית על  1399לעולם הבלשנות המשווה ניתן לסמן במאמרו משנת עית המדאת כניסתו 

 .אסיה ואפריקה, הקשר האפשרי בין שפות אירופה

והיכה  1319חמיות שהתפרסם בשנת -על הענף הכושיתי של השפות השמיותפורץ הדרך ספרו 

יותר המקור הלקסיקלי העשיר ב, על אף חידושי המחקר מאז, גלים נשאר עד עצם היום הזה

 .כמו גם נדבך חשוב במחקרן, למשפחה זו

החליט אהרן , מ לאחר מלחמת ששת הימים"הציונית בבריההתחזקות עם , 90-בסוף שנות ה

הוא החל ללמוד עברית באופן מסודר בחוגים הציוניים שפעלו אז  .  דולגופולסקי לעלות לישראל

המכון "גה הקומוניסטית של מספר פעמים על ידי ההנהלחקירה הוזמן בעקבות זאת . במחתרת

. האם בכוונתו לעלות לישראלובין השאר נשאל  ,.ב.ג.שבו עבד ועל ידי מוסדות הק" לבלשנות

פרסם מאות ערכים לעד אז הוא הספיק . קום עבודתופוטר ממכחצי שנה לפני עלותו 

כנים שהיו מוערכים לפרסום את הלהגיש והמשיך גם לאחר פיטוריו , באנציקלופדיה הסובייטית

 .השמטת שמווהם  פורסמו תוך , אצלו בכתובים

קיבל את הקבוצה , אפרים קציר, הנשיא דאז"הוא מספר . 1319בספטמבר  24-ישראל בהוא הגיע ל

, מהשמש, התרגשתי מהתחושה הציונית. בשדה התעופה ונתבקשתי לומר מספר מילים באוזניו

כי חיכתה לי , שדרות הציונות' עולים ברחלמעון ה, מיד העבירו אותי לחיפה. מהאוויר ומהאווירה

, מיכאל מלצר' הממליץ עלי עוד בטרם עלותי היה פרופ. משרת ההוראה באוניברסיטת חיפה

 .שהכיר אותי מכנסים במוסקבה, פילולוג של העולם השמי העתיק-היסטוריון, שמוצאו מליטא

נקלטתי . באוניברסיטת חיפהמשה אזר מהחוג ללשון העברית ' במעון זכיתי מיד לביקורו של פרופ

פרופסור מן "אחר כך עברתי את שלבי המינוי עד ל. באוניברסיטת חיפה בתהליך מהיר ונפלא

 ".המנין

, חמיות-אהרן דולגופולסקי לחקור באופן אינטנסיבי את השפות השמיות' בישראל המשיך פרופ

-השמית, אירופית-ההודו -העל הנוסטרטית הכוללת שש משפחות -ובו זמנית חקר את משפחת

הוא הרצה על כך רבות בכנסים (. דרום הודו)דראבידית , אלטאית, אוראלית, קרטבלית, חמית

 .בינלאומיים לאורך השנים ופרסם במהלכן את ספריו החשובים פרי מחקרו המתמשך

 -התפרסם ספרו  1331-ב

The Nostratic Macrofamily and Linguistic Palaentology 

 ( 1331', ימברידגיק)

 :תרשנשא את הכות, בעקבות ספר זה Cambridge-אחר כך התקיים כנס מיוחד ב
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"Nostratic: Examining a Linguistic Macrofamily" 

 

 Nostraticאת מילונו הענק  םלפרס' בעקבות כנס זה הזמינה אותו אוניברסיטת קיימברידג

Dictionary   העל הנוסטרטית -ערכים של שפת 9,000-במילון כ. 2001אשר ראה אור בשנת

והוא נגיש , בקנה מידה עולמי והיסטורי, וזהו הפרסום האוטוריטטיבי בתחום, המשוחזרת

עד  (download)הורידו אותו לעצמם ' על פי דיווח עדכני מאוניברסיטת קיימברידג. באינטרנט

וזרם הבלשנים , הבינלאומי Linguist List -ם הגורף בבלשנים לאחר הפרסו 19000היום 

. 'דונלד בקיימבריג-מילון זה יצא בהוצאת מכון מק .המתעניינים מרחבי העולם רק הולך וגובר

המכון לא היה מוציא לאור מילון בן ארבעה כרכים ענקיים ואתר באינטרנט אלמלא האמין במה 

 Aharon Dolgopolsky is today the leading authority on the": שנכתב בהקדמה למילון

Nostratic macrofamily". 

אפשר לומר שהחיים הובילו את אהרן דולגופולסקי אל פסגתם בשנים האחרונות של עבודת 

כך פריצת הדרך המשמעותית -אחר, בתחילת הדרך העיסוק הספציפי בשפות הרומאניות: המחקר

ועד למחקר המסועף בכל , חמית-בלשנות השמיתב העולמי בכושיתיות ואי לכך בכל העיסוק

 .העל הנוסטרטית-המשפחות המרכיבות את משפחת

כשהוא יושב לבדו בחדר עבודתו  נעשית ברובה פעילותו המדעית  ש, אהרן דולגופולסקי' פרופ

בלי עוזרים ואסיסטנטים ועוזרי , שפות ודיאלקטים מאותמוקף בספרי הדקדוק והמילונים של 

פרסומיו הרבים . מיוחד במינוהוא ללא ספק חוקר , קציבים מיוחדים וקרנות מחקרובלי ת, מחקר

מקוריותם , איכותם המיוחדת, לאומיות היוקרתיות ורבות התהודה-שראו אור בבימות הבין, מאוד

שהטביעה חותם ייחודי במחקר הבלשני ההיסטורי והמשווה של הענף , הרבה פורצת הדרכים

 . הופכים אותו לבלשן ייחודי ופורץ דרך וגבולותכל אלה  - הנוסטראטי של שפות העולם

הוא נפטר כפי . דולגופולסקי המשיך לעבוד עד נשימת אפו האחרונה' אני יודעת מאשתו שפרופ

מנסה לפענח עוד תעלומה בנסיונו לפענח את התעלומה הגדולה , ליד שולחן עבודתו, שהוא חי

 . היווצרות השפות האנשויות –מכולם 

לו היו לו שנות חיים . נפסקהאך ניתן לומר ששירת חייו באמצע , 10-אמנם עבר את שנתו ההוא 

 .אין ספק שלא היה יושב בטל אפילו לרגע אחד, נוספות

דולגופולסקי על תרומתו ' אני רוצה להודות לפרופ, בשם החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה

ואנו מצטערים , בכבודו התכבדנו. המשווה ותולתחום הבלשנות ההיסטורי,  לכולנו, הרבה לנו

 .  מאוד ומתאבלים על לכתו מאתנו

 .הכנים ואת השתתפותנו בצער המשפחה ותנחומינבשמי ובשם החוג אני רוצה לשלוח את 

 . יהי זכרו ברוך


