נח פּרילוצקי
לאָקשן
זײ מיר מוחל ,װאָס כ'װעל דיר שטערן אין דער אַרבעט,
סענדערַ :
דערצו נאָך אַזױ שפּעט....
קלמן :װאָס איז דער מער?
סענדער :ביסט דאָך עפּעס אַ פֿילאָלאָג  --פֿאַרענטפֿער מיר אַ שאלה:
איז _לאָקשן_ אַ ייִ דיש װאָרט? איך דאַרף דאָס װיסן מיטן לעבן.
קלמן :מיטן לעבן?!
הײנט זאַלבעדריט געװען
זײנען ַ
סענדער :ס'איז אַ געװעט ....מיר ַ
אױף קאָלאַציע....
נאַכטמאָלצײט....
ַ
קלמן :מײנסט אַװדאי :אױף
פֿײן װאָרט ,כ'לעבן ....װוּ האָסטו דאָס גענאַשט?
סענדער :אַ ַ
קלמן :אין אַ שונדביכל_ :די בײזע מומע אָדער די שלעכטע
שװעגערין; אַ העכסט אינטערעסאַנטער ראָמאַן אין צװײ טײלן_,
פֿאַרפֿאַסט פֿון משה מאַראַכאָװסקע )װאַרשע .(1883
זײן פֿרױ זיצן אין ]אַזױ[ עסן
זײט " :46דער קוזין מיט ַ
ַ
װײטער אפֿילו" :די װעטשערע האָבן מיר
זײטל ַ
נאַכטמאָלצײט" ....אַ ַ
ַ
שױן אָפּגעגעסן" ....הײסט עס ,זענט איר געװען זאַלבעדריט אױף
נאַכטמאָלצײט?
ַ
סענדער :בערל ,אבֿרהם און איך .אבֿרהם האָט לא עלינו אַ ביסל צו
טאָן מיטן מאָגן ,האָט ער זיך געהײסן געבן זופּ .מ'דערלאַנגט :אַ
טעלער מאָגערע יױך ,און אױפֿן דנאָ....

קלמן :אױפֿן דעק ,װילסטו געװיס זאָגן ,אָדער אױפֿן בױדעם ,װי די
פּױלישע ייִ דן רופֿן דאָס....
זײן װי דו זאָגסט ....שװימען עטלעכע שװינדזיכטיקע
סענדער :זאָל ַ
אַרײן ,פֿאַרקרימט זיך און
לאָקשן ....אבֿרהם נעמט אַ לעפֿל אין מױל ַ
רופֿט זיך אָן" ....:ערשט יעצט זע איך ,אַז לאָקשן זענען אַן אמת
ייִ דיש מאכל :ייִ דן קאָכן דאָס ,קען מען עס עסן; דאָ האָט עס דעם
מינדסטן טעם נישט".
בערל איז דאָך אַ "משה-קאַפּױער ",װיל ער דװקא פּונקט פֿאַרקערט:
אױב אין אַ קריסטלעכער גאָרקיך קאָכט מען לאָקשן ,איז אים אַ
סימן ,אַז דאָס געריכט איז נישט בלױז ייִ דיש; מער נישט :די ייִ דן
מאַכן דאָס בעסער.
געהערט אַ מעשׂה!  --לאָקשן מיט יױך  --דאָס טראַדיציִ אָנעלישע
פֿרײטיק צו נאַכטס ,װען די בענטשליכט ברענען אין
ייִ דישע געריכטַ ,
לײכטער ,און דער טיש איז געגרײט מיט
רײן אױסגעפּוצטע ַ
פּאָרצעלײענע טעלער און די קױלעטשן איבערגעדעקט מיט אַ
ַ
געשטיקט טישטעכל ....געדענקסט די אידיליע אין _פֿישקע דעם
קרומען_?
קלמן :פֿישקע דערצײלט דאָרטן" :איך האָב ב ַײ איטלעכס שטיקל
בײ איטלעכן ביסן פֿלײש און צימעס
בײ איטלעכן זופּ לאָקשןַ ,
פֿישַ ,
מיך דערמאָנט אין איר ,װער װײסט ,אױב זי נעבעך האָט דאָרט אַזאַ
װױלטאָג װי איך"....
סענדער :י-.ל .פּרץ אין "פֿאַרשטערטן שבת"" :האַלב שבת! אַ בערגל
בײ דער טיר  --צום אַרױסװאַרפֿן .די לאָקשן ליגן
מיסט ַ
אָפּגעשװענקט אין שיסל ,מ'דאַרף זײ נאָר באַגיסן מיט אַ לעפֿל יױך,
זײ זאָלן זיך ניט צוזאַמענקלעבן"....
קלמן :אין _װינטשפֿינגערל_" :דער טאַנדעטניק איז שױן נישט מער
נײע נשמה ,אַ
קײן הונט ,ער איז אַ פּרינץ ,עפּעס האָט ער באַקומען אַ ַ
נײע הױט .ער מאַכט קידוש ,װאַשט זיך ,זעצט זיך צום טיש ,דאָס
ַ
װײב די פּרינצעסן און די קינדער אַרום אים ,מ'שטופּט דעם גאָפּל,
ַ
דעם לעפֿל און מ'כאַפּט אַ שטיקל פֿיש ,אַ לאָקש ,אַ בײנדל ,אַ ביסל

צימעס  --אַזעלכע מאכלים ,װאָס מ'האָט עס אַ גאַנצע װאָך אין די
אױגן נישט געזען"....
סענדער :אין דער הקדמה צו _שלמה רב חיימס_" :איז עס דען װוּ
פֿרײטיק צו נאַכטס ,אַ
געהערט געװאָרן ,אַז אין אַ געװיסער שעהַ ,
שטײגער ,זאָל אַ פֿאָלק ייִ דן עסן פֿיש ,לאָקשן און צימעס?"
זײן אַ ייִ דישע
נו ,און נאָך דעם אַלעס זאָלן לאָקשן נישט ַ
אײגנטימלעכקײט און אַ ייִ דיש װאָרט?
בערל איז אָבער אַן עקשן .נײן און נײן און נײן.
זײנע אַרגומענטן?
קלמן :װאָס זענען ַ
דײטשישן
סענדער :קױם ,זאָגט ער ,איז _לאָקשן_ נישטאָ אין ַ
װערטערבוך ,איז עס נישט קײן ייִ דיש װאָרט.
װײז אים אױף .נאַר אײנער ,אָט זע" :עס ניט די לאָקשן פֿאַר
איך ַ
גלײכװערטל )דאָס הײסט' ,באַנוץ נישט קײן
שבת! ",װאָרנט אַ ייִ דיש ַ
גלײכװערטל דערצײלט פֿון אַ בעל-
צײט'( .אַן אַנדער ַ
זאַך פֿאַר דער ַ
הביתטע אַ שלימזלניצע ,אַז זי האָט אַמאָל אױסגעשריגן" :איבער די
זינדיקע לאָקשן האָב איך די ליבע הײליקע שול פֿאַרגעסן!" .װען
אײנער קומט צוריק פֿונעם װעג מיט אַ פֿאַרשפּעטיקונג און "מאַכט
אַ שניט אין שבת ",װי מ'רופֿט עס ,הײסט עס" :ער איז געקומען
בײ אַ זאַך איז דאָ אַ סך צו
אַרײן ".װען ַ
מיטן דישעל אין די לאָקשן ַ
טאָן ,און ממשותדיקס האָט מען װײניק דערפֿון ,זאָגט מען" :אַ סך
זמירות און װײניק לאָקשן".
זײן נאָמען ,װאָס זענען
זײן ,אַז אַ געגנשטאַנד און ַ
קען דען געמאָלט ַ
זײן נישט ייִ דיש?!
אַזױ געקניפּט און געבונדן מיטן שבת-קדוש ,זאָלן ַ
קלמן :דער חסידישער רבי אין ישׂראל אַקסנפֿעלדס _גענאַרטער
װעלט_ עסט "לאָקשן מיט יױך" אױך אין מיטן װאָך....
סענדער :נאָך בעסער! אי שבת אי אין דער װאָכן ,איז עס דאָך מכּל-
שכּן אַ ייִ דיש זאַך!

קלמן :כאַפּ נישט ,ס'איז נישט קײן הײסע לאָקשן!  --זאָגט מען אין
קרעמעניץ אײנעם ,װאָס איז אַזױ אומגעדולדיק װי דו.
סענדער :נאָך אַ װערטל מיט _לאָקשן_!
קלמן :פֿאַראַן מער" ....אָט אַזױ קאָכט מען לאָקשן!" זאָגט מען
קאַטאָװעסדיק ,װען מ'הױבט אָן צו פֿאַרשטײן אַ זאַך ,װעלכע
מ'האָט זיך פֿריִ ער נישט געקענט דערקלערן -- .כ'האָב אַמאָל
געפֿרעגט אַ ייִ ד אױס דרויע ]דרויִ סק??[ ,װען טרעפֿט מען אים אין
דער הײם ,האָט ער מיר געענטפֿערט" :כ'זאָל אַזױ װיסן פֿון בײזע
לאָקשן!"  --װעגן אַ נאַיִ װען ,װאָס נעמט אַלץ אָן פֿאַר רײנעם אמת,
זאָגט מען אין קרעמעניץ און אין אַנדערע שטעט" :ער מײנט ,ס'איז
תּורת לאָקש') ".ער מײנט ,אַז דאָס ,װאָס דער און דער האָט אים
געזאָגט ]אָדער װאָס מ'האָט אים געשריבן; דאָס ,װאָס ער האָט
געלײענט ,וכדומה[ איז תורת לאָקש' (.ערגעץ אַנדערש הײסט עס:
_תּורת לאָקשן_.
_לאָקש_ איז דאָס ערשטע גליד אין עטלעכע טיף ייִ דישע
צונױפֿגעשטעלטע װערטער.
_לאָקשן טאָפּ_ הײסט אין אַ סך ייִ דישע קאַנטען די כּלי ,אין
װײל דער
װעלכער מ'באַקט דעם קוגל -- ,אפֿשר דערפֿאַרַ ,
באַליבסטער פֿון אַלע מינים דאָס דאָזיקע געריכט איז דער לאָקשן
קוגל ....אין קרעמעניץ פֿרעגט מען אױף קאַטאָװעס קלײנע קינדער:
"פֿאַרװאָס איז אַ לאָקשן טאָפּ אױבן ברײט און אונטן שמאָל ,הלװאי
װאָלט ער געװען אונטן שמאָל און אױבן ברײט?" מ'זאָגט דאָס גיך,
דאָס קינד כאַפּט זיך נישט און פֿאַרענטפֿערט די קשיא" :דער קוגל
װאָלט נישט געקענט אַרױס!"
אין װאָסער ייִ דישער שטוב איז נישטאָ קײן _לאָקשן ברעט_ ,אָט
יענער װאַרשטאַט ,אױף װעלכן מ'קנעט דאָס טײג ,מ'װאָלגערט אױס
אַ לאָקשנבלאַט און מ'בראָקט לאָקשן ,פֿאַרפֿל וכדומה  --אַז
מ'טרעט אַ װאַרשעװער ייִ דן אָן אױפֿן פֿוס און מ'זאָגט אים
"פּשעפּראַשאַם!" ]פּאָל_ .פּרזעפּראַסזאַם_ 'עכצוסע מע' [ ענטפֿערט
ער" :פּשעפּראַשאַם איז אַ לאָקשן ברעט!"  --און גײ ,פֿאַרשטײ,
פֿאַרװאָס!

אײנער פֿון מרדכי ספּעקטאָרס פּערזאָנאַזשן טראָגט אין
פּאָרטטאַבאַק "אַ ביסל לאָקשן טאַבאַק".
_לאָקש_ איז אױף ייִ דיש נישט בלױז מאַקאַראָן .דער װאָקאַבעל
האָט באַװיזן אָנצונעמען אין דער ייִ דישער גאַס אױך אַנדערע
טײטשן.
ַ
_לאָקש_ הײסט אַ לאַנגער אױסערגעװײנטלעך מאָגערער מענטש,
מיט אומנאַטירלעך לאַנגע הענט און פֿיס .מ'זאָגט נאָך שטאַרקער:
_אַ לאַנגער לאָקש_ .דערמיט װערט שױן אױך געמײנט ,אַז ער איז
'נישט קײן גרױסער חכם און נישט קײן קלײנער נאַר'.
_לאָקש_ הײסט אין װאָלין בכּלל אַ שוטה ,אַ לעקיש ,אַ לעמישקע,
אַ יאָקטאָן .אַ מעגעגע ,אַ שמױגער ,אַ שמענדע-פּיגוצקע ,אַ פּעטעך --
און אײנער פֿון די קלאַסישע טיפּן ,װאָס דער ייִ דישער פֿאָלקס
הומאָר ,װעלכער שױנט ]שאַנעװעט[ גאָרנישט ,אפֿילו די כּלי קדוש
נישט ,האָט באַשאַפֿן ,דער טיפּ פֿון אַ רבֿ אַ טיפּש ,הײסט_ :רב יוסף
לאָקש אױס דראַזשנע אין פּױלן_....
סענדער :אַזױ הײסט אַן אױסגעצײכנט פֿאָלקסביכל ,װעלכעס כ'האָב
אַמאָל געלײענט.
קלמן_ :לאָקש_ קומט פֿאָר אין אינטערעסאַנטע ספּעציפֿיש ייִ דישע
רעדנסאַרטלעכע אױסדרוקן.
אין מענדעלע מוכר-ספֿרמס _דאָס קלײן מענטשעלע_ )װילנע,(1879 ,
זײט  62לײנען מיר" :אַזױ יונג און קען שױן צונױפֿפֿירן
אױף ַ
פּלאָטקעס לאָקש בױדעם פּולעצע!" _ --לאָקש ,בױדעם ,פּולעצע_
איז דאָ דאָס אײגענע ,װי 'זאַכן ,װאָס נישט געשטױגען נישט
געפֿלױגען'; 'זאַכן ,װאָס קלעבן זיך נישט אײנס צום צװײטן'; 'באָבע
מעשׂיות ,ליגנס' ,וכדומה.
זײט :67
זײן _יודל_ )װילנע ַ (1875
אין ַ
טײערע מצאצע ,גלױבט אין לאָקש ,אין
"גלױבט אין שדים ,אין ַ
בױדעם ,אין האָצע-קלאָצע"....
דאָס הײסט :אין שטותים ,נאַרישקײטן.

טביה דער מילכיקער דערצײלט" :און װער שמועסט שבת בין איך
אַרײן אין אַ ייִ דישן ספֿר ,אַ פּרשה חומש ,אַ
דאָך גאָר אַ מלך ,קוק ַ
ביסל תּרגום ,תּהילים ,פּרק ,דאָס ,יענץ ,לאָקש ,בױדעם"_ ....דאָס,
װײטער'' ,עט צעטעראַ',
גלײך װי 'און אַזױ ַ
יענץ ,לאָקש ,בױדעם_ איז ַ
גלײכן'....
'וכדומה'' ,און דאָס ַ
סענדער :מערקװירדיק! און פֿון װאַנעט ,זאָג מיר ,נעמט זיך דאָס,
אַז װילד פֿרעמדע װערטער ,װי _לאָקש__ ,בױדעם__ ,פּולעצע_,
װערן צונױגעשמיט אין אײן קערפּער ,אױף נישט צו שײדן זיך ,אַזױ
צו זאָגן ,װערן אַ רעדנסאַרט ,אַ גאַנגבאַרע שפּראַך-מטבע,
אױסצודרוקן אַ באַגריף ,אַ געדאַנק ,אַן אידײע ,װאָס האָט גאָר נישט
שײכות צו קײנעם פֿון זײ?
קײן ַ
זײן אַן
קלמן :װי אַנדערע ענלעכע רעדנסאַרטן ,מוז אױך די ַ
איבערבלײבעניש פֿון עפּעס אַ פֿאָלקס-מעשׂעלע ,אַ פֿאָלקס-
ַ
הומאָרעסקע ,אַ פֿאָלקס-אַנעקדאָט ,װאָס איז דער שליסל צו איר.
נישט קענענדיק דאָס מעשׂעלע ,די הומאָרעסקע ,דעם אַנעקדאָט ,די
רעדנסאַרט האָבן מיר אױך נישט די מעגלעכקײט צו דעציפֿרירען די
רעדנסאַרט; װאָס קלינגט דעריבער אין אונדזערע אױערן אַזױ
אױסטערליש....
אַרײן אין די רײד ,װעלן מיר האָבן אַ סך
סענדער :כ'פֿאַל דיר ַ
פֿרײד ....דאַכט זיך ,צי נישט אין יאָר  ,1905אין פּעטערבורגער
פֿרײנד_ איז געװען געדרוקט אַ פֿעליעטאָן....
_ ַ
קלמן :פֿון אַלעקסאַנדער ראַבינאָװיטש.
סענדער :יאָ ,יאָ ,מיטן נאָמען "לאָקשן ".ס'איז געװען אַ פּאָליטישע
נאַהײקע ]'אוהיפּ'[....
ַ
אַלעגאָריע :אױף די צאַרישע
קלמן :װאָרן _לאָקשן_ הײסט אױף חדר לשון _רעבנס
קאַנטשיק_ ....ער האָט נאָך אַ נאָמען_ :ציפּלינע_....
געברײעט ,לאָקשן....
ַ
סענדער :הכּלל ,קורץ
קלמן :איז אַ טיף ייִ דיש װאָרט....
סענדער :און איך האָב געװוּנען....

קלמן .... :און דו האָסט פֿאַרשפּילט דאָס געװעט.
סענדער!? :
קלמן :פֿאָרמעליש גענומען ,איז בערל גערעכט .לאָקשן איז לױט דער
אָפּשטאַמונג נאָך אַ _פֿרעמדװאָרט_ .די פּױלישע שפּראַך האָט
מונדאַרטלעך_ :ל/אָקסזין_ )עיִ ן צאָל(_ ,ל/אָקסיני_ )מער צאָל(,
_ל/אָקסזינאַ_ )אײן צאָל(_ ,ל/אָקסזיני_ )מער צאָל( ,אין טאָפּעלער
מאַקאַראָן'(_ (2 ,קאַנטשיק_ .
ָ
טײטש_ (1 :לאָקשן_ )'
ַ
אין קלײנרוסישן ]בעלאָרוססיִ אַן[_ :ל/אָקסצהינאַ__ ,ל/אָקשאַ --
אין קרעמעניץ האָב איך געהערט אַ װערטל_ :קױלי מאַרינאַ_
_לאָקשיניִ יִ לאַ_?! )_װען האָט מאַרינאַ געגעסן לאָקשן_?!( דאָס
הײסט' :װי קומסט דאָס צו אים?' 'פֿון װאַנעט זאָל ער האָבן אַ
השׂגה דערפֿון?' 'פֿון װאַנעט זאָל ער דאָס קענען און װיסן?' 'װוּ האָט
זײן שטײגער
זײן שטאַנד ,פֿאַר ַ
ער דאָס געקענט זען )הערן(?' 'פֿאַר ַ
איז דאָס צו אַ הױכע זאַך' .וכדומה -- .דאָס װערטל איז אַ נאָענטער
מחותּן מיט" :װוּ האָט אַ הונט אַ הױז?"
אין רוסישן_ :לאָקשהאַ_ )אין קורסקער קאַנט(_ ,לאָקשיני_ )אין
טײטש_ :שידאָוסקאָיִ אַ לאַפּשאַ_,
דרום און מערבֿ רוסלאַנד( ,אין ַ
_לאַפּשערדאַק_ .
דער טאַטע פֿון די אַלע װאָקאַבלען איז דאָס טערקישע _לאַקשע_,
_לאַקשע_ .
דאָס ייִ דישע געשטאַלט ,װי דאָס קלײנרוסישע ,איז נאָענטער צום
טערקישן ,װי די פּױלישע געשטאַלטן .מעגלעך ,אַז די פּױלישע
װײסט אָן דער _ח_
שטאַמען פֿון ייִ דישן  --פֿון לשון רבים )דערױף ַ
זײן ,אַז דאָס טערקישע איז
אין פּױלישן לשון יחיד( .ס'קען אױך ַ
אַרײן אין ייִ דישן דורך דאָס אוקראַיִ נישע ,הגם די איבערזעצונג,
ַ
בײ דאַלן ,קען דינען פֿאַר אַ װוּנק,
װעלכער דער װאָקאַבעל באַקומט ַ
אַז גיכער פֿאַרקערט :דאָס װאָרט איס אױס דעם ייִ דישן אַריבער אין
דאָס אוקראַיִ נישע.
די טערקישע פֿורמען װידער האָבן אַ פּערסישע געזע....
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