
 

  ּפרילוצקינח
 לָאקשן

, װעל דיר שטערן אין דער ַארבעט' כװָאס,  זַײ מיר מוחל: סענדער
 ....  ַאזױ שּפעטנָאךדערצו 

 ? װָאס איז דער מער: קלמן

:  ֿפַארענטֿפער מיר ַא שאלה-- ֿפילָאלָאגביסט דָאך עּפעס ַא : סענדער
 .  װיסן מיטן לעבןדָאסאיך דַארף ? ַא יִידיש װָארט_ לָאקשן_איז 

 ! ?מיטן לעבן: קלמן

 זַײנען הַײנט זַאלבעדריט געװען מיר.... איז ַא געװעט'ס: סענדער
 .... אױף קָאלַאציע

 .... נַאכטמָאלצַײטאױף : מײנסט ַאװדאי: קלמן

 ? װּו הָאסטו דָאס גענַאשט.... לעבן'כ, ַא ֿפַײן װָארט: סענדער

ע ָאדער די שלעכטע  מומבײזעדי _: אין ַא שונדביכל: קלמן
_, טײלןַא העכסט אינטערעסַאנטער רָאמַאן אין צװײ ; שװעגערין

 . )1883װַארשע (ֿפַארֿפַאסט ֿפון משה מַארַאכָאװסקע 

עסן ] ַאזױ[ ֿפרױ זיצן אין זַײן קוזין מיט דער: "46 זַײט
 װעטשערע הָאבן מיר די: "ַא זַײטל װַײטער אֿפילו".... נַאכטמָאלצַײט

 אױף זַאלבעדריטזענט איר געװען , הײסט עס".... עסןשױן ָאּפגעג
 ? נַאכטמָאלצַײט

אֿברהם הָאט לא עלינו ַא ביסל צו . איךאֿברהם און , בערל: סענדער
ַא : דערלַאנגט'מ. זוּפהָאט ער זיך געהײסן געבן , טָאן מיטן מָאגן

 .... און אױֿפן דנָא, טעלער מָאגערע יױך



װי די , ָאדער אױֿפן בױדעם,  זָאגןסגעװיװילסטו , אױֿפן דעק: קלמן
 .... ּפױלישע יִידן רוֿפן דָאס

שװימען עטלעכע שװינדזיכטיקע .... זָאגסטזָאל זַײן װי דו : סענדער
ֿפַארקרימט זיך און , ַארַײןאֿברהם נעמט ַא לעֿפל אין מױל .... לָאקשן

 זענען ַאן אמת לָאקשןַאז ,  יעצט זע איךערשט:.... "רוֿפט זיך ָאן
 דעםדָא הָאט עס ; קען מען עס עסן, יִידן קָאכן דָאס: יִידיש מאכל

 ." מינדסטן טעם נישט

:  ער דװקא ּפונקט ֿפַארקערטװיל" ,קַאּפױער-משה" איז דָאך ַא בערל
 אים ַא איז, אױב אין ַא קריסטלעכער גָארקיך קָאכט מען לָאקשן

די יִידן : מער נישט; ַאז דָאס געריכט איז נישט בלױז יִידיש, סימן
 .  בעסערדָאסמַאכן 

 דָאס טרַאדיצִיָאנעלישע -- יױך מיט לָאקשן --!  ַא מעׂשהגעהערט
 ברענען אין בענטשליכטװען די , ֿפרַײטיק צו נַאכטס, יִידישע געריכט

און דער טיש איז געגרײט מיט , רײן אױסגעּפוצטע לַײכטער
עדעקט מיט ַא  טעלער און די קױלעטשן איבערגּפָארצעלַײענע

ֿפישקע דעם _ די אידיליע אין געדענקסט.... געשטיקט טישטעכל
 _? קרומען

 איטלעכס שטיקל ַײ הָאב באיך: "ֿפישקע דערצײלט דָארטן: קלמן
 ֿפלײש און צימעס ביסןבַײ איטלעכן , בַײ איטלעכן זוּפ לָאקשן, ֿפיש

 ַאזַאאױב זי נעבעך הָאט דָארט , װער װײסט, מיך דערמָאנט אין איר
 ...." װױלטָאג װי איך

ַא בערגל !  שבתהַאלב": " שבתֿפַארשטערטן"ּפרץ אין . ל-.י: סענדער
 לָאקשן ליגן די.  צום ַארױסװַארֿפן--מיסט בַײ דער טיר 

, דַארף זײ נָאר בַאגיסן מיט ַא לעֿפל יױך'מ, ָאּפגעשװענקט אין שיסל
 ...."  זָאלן זיך ניט צוזַאמענקלעבןזײ

 טַאנדעטניק איז שױן נישט מער דער: "_װינטשֿפינגערל_אין : קלמן
ַא ,  ַא נַײע נשמהבַאקומעןעּפעס הָאט ער , ער איז ַא ּפרינץ, קײן הונט
דָאס , טישזעצט זיך צום , װַאשט זיך, ער מַאכט קידוש. נַײע הױט

, שטוּפט דעם גָאּפל'מ, װַײב די ּפרינצעסן און די קינדער ַארום אים
ַא ביסל , ַא בײנדל, ַא לָאקש, כַאּפט ַא שטיקל ֿפיש' און מלעֿפלדעם 



הָאט עס ַא גַאנצע װָאך אין די 'װָאס מ, מאכלים ַאזעלכע --צימעס 
 ...." אױגן נישט געזען

 עס דען װּו איז: "_שלמה רב חיימס_אין דער הקדמה צו : סענדער
ַא ,  נַאכטסצוֿפרַײטיק , ַאז אין ַא געװיסער שעה, געהערט געװָארן

 " ?לָאקשן און צימעס, זָאל ַא ֿפָאלק יִידן עסן ֿפיש, שטײגער

 נישט זַײן ַא יִידישע לָאקשןאון נָאך דעם ַאלעס זָאלן , נו
 ?אײגנטימלעכקײט און ַא יִידיש װָארט

 .  נײן און נײןאוןנײן .  איז ָאבער ַאן עקשןבערל

 ? ַארגומענטןװָאס זענען זַײנע : קלמן

נישטָא אין דַײטשישן _ לָאקשן_ איז ,זָאגט ער, קױם: סענדער
 . איז עס נישט קײן יִידיש װָארט, װערטערבוך

 ניט די לָאקשן ֿפַאר עס: "ָאט זע, אײנערנַאר .  װַײז אים אױףאיך
בַאנוץ נישט קײן , 'דָאס הײסט (גלַײכװערטל ַא יִידיש װָארנט" ,!שבת

-ון ַא בעל דערצײלט ֿפגלַײכװערטלַאן ַאנדער ). 'זַאך ֿפַאר דער צַײט
 די איבער: "אױסגעשריגןַאז זי הָאט ַאמָאל , הביתטע ַא שלימזלניצע

 װען!".  ֿפַארגעסןזינדיקע לָאקשן הָאב איך די ליבע הײליקע שול 
 מַאכט" װעג מיט ַא ֿפַארשּפעטיקונג און ֿפונעםאײנער קומט צוריק 

 איז געקומען ער: "הײסט עס, רוֿפט עס'מ װי" ,ַא שניט אין שבת
 בַײ ַא זַאך איז דָא ַא סך צו װען." ַארַײןמיטן דישעל אין די לָאקשן 

 סך ַא: "זָאגט מען,  דערֿפוןװײניקאון ממשותדיקס הָאט מען , טָאן
 ." זמירות און װײניק לָאקשן

װָאס זענען ,  און זַײן נָאמעןגעגנשטַאנדַאז ַא ,  דען געמָאלט זַײןקען
 ! ? זַײן נישט יִידישזָאלן, קדוש-עבונדן מיטן שבתַאזױ געקניּפט און ג

גענַארטער _ ַאקסנֿפעלדס יׂשראלדער חסידישער רבי אין : קלמן
 .... װָאך אין מיטן אױך"  מיט יױךלָאקשן"עסט _ װעלט

-איז עס דָאך מּכל,  אין דער װָאכןאיאי שבת ! נָאך בעסער: סענדער
 ! שּכן ַא יִידיש זַאך



 זָאגט מען אין --!  הײסע לָאקשןקײןאיז נישט 'ס, כַאּפ נישט: קלמן
 . דוװָאס איז ַאזױ אומגעדולדיק װי , קרעמעניץ אײנעם

 ! _לָאקשן_נָאך ַא װערטל מיט : סענדער

 מען זָאגט!"  ַאזױ קָאכט מען לָאקשןָאט.... "ֿפַארַאן מער: קלמן
װעלכע ,  ֿפַארשטײן ַא זַאךצוהױבט ָאן 'װען מ, קַאטָאװעסדיק

הָאב ַאמָאל ' כ--. ָאט זיך ֿפרִיער נישט געקענט דערקלערןה'מ
װען טרעֿפט מען אים אין , ]??דרוִיסק[ ַא יִיד אױס דרויע געֿפרעגט
זָאל ַאזױ װיסן ֿפון בײזע 'כ: " געענטֿפערטמירהָאט ער , דער הײם
, װָאס נעמט ַאלץ ָאן ֿפַאר רײנעם אמת, נַאִיװען װעגן ַא --!" לָאקשן

איז 'ס,  מײנטער: "שטעטין קרעמעניץ און אין ַאנדערע זָאגט מען א
 הָאט אים דערװָאס דער און , ַאז דָאס, ער מײנט'." (ּתורת לָאקש

װָאס ער הָאט , דָאס; הָאט אים געשריבן'ָאדער װָאס מ[געזָאגט 
: ערגעץ ַאנדערש הײסט עס.) 'איז תורת לָאקש] וכדומה, געלײענט

 . _ּתורת לָאקשן_

 עטלעכע טיף יִידישע אין דָאס ערשטע גליד איז_ לָאקש_
 . צונױֿפגעשטעלטע װערטער

אין ,  קַאנטען די ּכלייִידישעהײסט אין ַא סך _ לָאקשן טָאּפ_
 דערװַײל ,  אֿפשר דערֿפַאר--, בַאקט דעם קוגל'װעלכער מ

בַאליבסטער ֿפון ַאלע מינים דָאס דָאזיקע געריכט איז דער לָאקשן 
:  ֿפרעגט מען אױף קַאטָאװעס קלײנע קינדערניץקרעמעאין .... קוגל

הלװאי ,  אױבן ברײט און אונטן שמָאלטָאּפ איז ַא לָאקשן ֿפַארװָאס"
, זָאגט דָאס גיך'מ" ?ברײטװָאלט ער געװען אונטן שמָאל און אױבן 

 קוגל דער: "קשיאדָאס קינד כַאּפט זיך נישט און ֿפַארענטֿפערט די 
  !"װָאלט נישט געקענט ַארױס

ָאט _, לָאקשן ברעט_ קײן נישטָא װָאסער יִידישער שטוב איז אין
װָאלגערט אױס 'מ, קנעט דָאס טײג'אױף װעלכן מ, יענער װַארשטַאט

 ַאז --ֿפַארֿפל וכדומה , ברָאקט לָאקשן'ַא לָאקשנבלַאט און מ
זָאגט אים 'טרעט ַא װַארשעװער יִידן ָאן אױֿפן ֿפוס און מ'מ
ענטֿפערט ] ' עכצוסע מע_ 'ּפרזעּפרַאסזַאם_. ּפָאל!" [ּפשעּפרַאשַאם"
, ֿפַארשטײ,  און גײ--!"  ברעטלָאקשן איז ַא ּפשעּפרַאשַאם: "ער

 ! ֿפַארװָאס



 טרָאגט אין ּפערזָאנַאזשן ֿפון מרדכי סּפעקטָארס אײנער
 ."  ביסל לָאקשן טַאבַאקַא"ּפָארטטַאבַאק 

דער װָאקַאבעל . ן מַאקַארָאבלױזאיז אױף יִידיש נישט _ לָאקש_
 ַאנדערע אױךהָאט בַאװיזן ָאנצונעמען אין דער יִידישער גַאס 

 . טַײטשן

,  מָאגערער מענטשאױסערגעװײנטלעךהײסט ַא לַאנגער _ לָאקש_
:  שטַארקערנָאךזָאגט 'מ. מיט אומנַאטירלעך לַאנגע הענט און ֿפיס

 איז ַאז ער, דערמיט װערט שױן אױך געמײנט. _ַא לַאנגער לָאקש_
 . ' גרױסער חכם און נישט קײן קלײנער נַארקײןנישט '

, ַא לעמישקע, ַא לעקיש,  ַא שוטהבּכללהײסט אין װָאלין _ לָאקש_
 -- ּפעטעך ַא, ּפיגוצקע-ַא שמענדע, ַא שמױגער, ַא מעגעגע. ַא יָאקטָאן

װָאס דער יִידישער ֿפָאלקס , און אײנער ֿפון די קלַאסישע טיּפן
אֿפילו די ּכלי קדוש , גָארנישט] שַאנעװעט[ר שױנט װעלכע, הומָאר
רב יוסף _: הײסט, דער טיּפ ֿפון ַא רֿב ַא טיּפש, בַאשַאֿפןהָאט , נישט

 .... _ּפױלןלָאקש אױס דרַאזשנע אין 

הָאב 'װעלכעס כ,  ֿפָאלקסביכלאױסגעצײכנטַאזױ הײסט ַאן : סענדער
 . ַאמָאל געלײענט

 סּפעציֿפיש יִידישע אינטערעסַאנטע קומט ֿפָאר אין_ לָאקש_: קלמן
 . רעדנסַארטלעכע אױסדרוקן

, )1879, װילנע(_ דָאס קלײן מענטשעלע_סֿפרמס - מענדעלע מוכראין
 שױן צונױֿפֿפירן קען יונג און ַאזױ: " לײנען מיר62אױף זַײט 

_ ּפולעצע, בױדעם, לָאקש _--!" ּפלָאטקעס לָאקש בױדעם ּפולעצע
װָאס נישט געשטױגען נישט , זַאכן' װי ,איז דָא דָאס אײגענע

בָאבע '; 'װָאס קלעבן זיך נישט אײנס צום צװײטן, זַאכן'; 'געֿפלױגען
 . וכדומה', ליגנס, מעׂשיות

 : 67 זַײט) 1875װילנע (_ יודל_ זַײן אין

אין , גלױבט אין לָאקש,  מצאצעטַײערעאין ,  אין שדיםגלױבט"
 ".... קלָאצע-אין הָאצע, בױדעם

 . נַארישקײטן, אין שטותים: הײסט דָאס



 װער שמועסט שבת בין איך און: " דער מילכיקער דערצײלטטביה
ַא ,  ּפרשה חומשַא, קוק ַארַײן אין ַא יִידישן סֿפר, דָאך גָאר ַא מלך

, דָאס_".... בױדעם, לָאקש, יענץ, דָאס, ּפרק, ּתהילים, ביסל ּתרגום
', עט צעטערַא', ' ַאזױ װַײטעראון'איז גלַײך װי _ בױדעם, לָאקש, יענץ

 .... 'און דָאס גלַײכן', 'וכדומה'

, נעמט זיך דָאס, זָאג מיר, װַאנעטאון ֿפון ! מערקװירדיק: סענדער
_, ּפולעצע_, _בױדעם_, _לָאקש_װי , ַאז װילד ֿפרעמדע װערטער

ַאזױ , אױף נישט צו שײדן זיך, װערן צונױגעשמיט אין אײן קערּפער
, מטבע-ַא גַאנגבַארע שּפרַאך, ַא רעדנסַארט װערן, צו זָאגן

װָאס הָאט גָאר נישט ,  אידײעַאן, ַא געדַאנק, אױסצודרוקן ַא בַאגריף
 ? קײן שַײכות צו קײנעם ֿפון זײ

מוז אױך די זַײן ַאן , רעדנסַארטןװי ַאנדערע ענלעכע : קלמן
- ֿפָאלקסַא, מעׂשעלע-איבערבלַײבעניש ֿפון עּפעס ַא ֿפָאלקס

. װָאס איז דער שליסל צו איר, ַאנעקדָאט-ַא ֿפָאלקס, רעסקעהומָא
די , דעם ַאנעקדָאט, די הומָארעסקע,  דָאס מעׂשעלעקענענדיקנישט 

 די מעגלעכקײט צו דעציֿפרירען די נישטרעדנסַארט הָאבן מיר אױך 
 ַאזױ אױערןװָאס קלינגט דעריבער אין אונדזערע ; רעדנסַארט

 .... אױסטערליש

װעלן מיר הָאבן ַא סך ,  די רײדאיןֿפַאל דיר ַארַײן 'כ: סענדער
 ּפעטערבורגער אין, 1905צי נישט אין יָאר , דַאכט זיך.... ֿפרײד

 .... איז געװען געדרוקט ַא ֿפעליעטָאן_ ֿפרַײנד_

 . רַאבינָאװיטשֿפון ַאלעקסַאנדער : קלמן

איז געװען ַא ּפָאליטישע 'ס." לָאקשן "נָאמעןמיטן , יָא, יָא: סענדער
 ].... 'אוהיּפ' [נַאהַײקעאױף די צַארישע : ַאלעגָאריע

רעבנס _ חדר לשון אױףהײסט _ לָאקשן_װָארן : קלמן
 .... _ציּפלינע_:  נָאך ַא נָאמעןהָאט ער....  _קַאנטשיק

 .... לָאקשן, געברַײעטקורץ , הּכלל: סענדער

 .... װָארטאיז ַא טיף יִידיש : קלמן

 .... געװּונעןאון איך הָאב : נדערסע



 .  דָאס געװעטֿפַארשּפילטאון דו הָאסט : .... קלמן

 ! ?: סענדער

לָאקשן איז לױט דער .  בערל גערעכטאיז, ֿפָארמעליש גענומען: קלמן
 שּפרַאך הָאט ּפױלישעדי . _ֿפרעמדװָארט_ָאּפשטַאמונג נָאך ַא 

, )צָאלמער (_ ָאקסיני/ל, _)עִין צָאל(_ ָאקסזין/ל_: מונדַארטלעך
אין טָאּפעלער , )מער צָאל(_ ָאקסזיני/ל, _)אײן צָאל(_ ָאקסזינַא/ל_

 . _ קַאנטשיק_) 2, )'מַאקַארָָאן'(_ לָאקשן_) 1: טַײטש

 --ָאקשַא /ל_, _ָאקסצהינַא/ל_]: בעלָארוססִיַאן[ קלײנרוסישן אין
 _קױלי מַארינַא_: װערטלאין קרעמעניץ הָאב איך געהערט ַא 

 דָאס!) _?װען הָאט מַארינַא געגעסן לָאקשן_! (_?לָאקשינִיִילַא_
ֿפון װַאנעט זָאל ער הָאבן ַא ?' 'װי קומסט דָאס צו אים': הײסט
װּו הָאט ?' 'ֿפון װַאנעט זָאל ער דָאס קענען און װיסן?' 'דערֿפוןהׂשגה 

ר ֿפַאר זַײן שטײגע, ֿפַאר זַײן שטַאנד?' ')הערן (זעןער דָאס געקענט 
 דָאס װערטל איז ַא נָאענטער --. וכדומה. 'איז דָאס צו ַא הױכע זַאך

 " ?הױז הָאט ַא הונט ַא װּו: "מחוּתן מיט

אין (_ לָאקשיני, _)קַאנטאין קורסקער (_ לָאקשהַא_:  רוסישןאין
_, לַאּפשַאשידָאוסקָאִיַא _: אין טַײטש, )דרום און מערֿב רוסלַאנד

 . _ לַאּפשערדַאק_

_, לַאקשע_ איז דָאס טערקישע װָאקַאבלעןטע ֿפון די ַאלע  טַאדער
 . _ לַאקשע_

איז נָאענטער צום ,  קלײנרוסישעדָאסװי ,  יִידישע געשטַאלטדָאס
 ּפױלישע דיַאז , מעגלעך. װי די ּפױלישע געשטַאלטן, טערקישן

_ ח_דערױף װַײסט ָאן דער ( ֿפון לשון רבים --שטַאמען ֿפון יִידישן 
ַאז דָאס טערקישע איז , קען אױך זַײן'ס).  לשון יחידשןּפױליאין 

, הגם די איבערזעצונג,  דָאס אוקרַאִינישעדורךַארַײן אין יִידישן 
, קען דינען ֿפַאר ַא װּונק, דַאלןװעלכער דער װָאקַאבעל בַאקומט בַײ 

 ַאריבער אין יִידישןדָאס װָארט איס אױס דעם : ַאז גיכער ֿפַארקערט
 . ִינישעדָאס אוקרַא

 ....  ַא ּפערסישע געזעהָאבן טערקישע ֿפורמען װידער די
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