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Bij de feestelijke presentatie van het nieuwe digitale woordenboek Jiddisch-Nederlands (JNW)
Amsterdam, 22 februari 2018

JIDDISCHE WOORDENBOEKEN NA DE OORLOG:  
DE UITDAGING. WAT IS ER BEREIKT?
Yitskhok Niborski  

Om de wetenschappelijke voorkeuren en prestaties van de naoorlogse Jiddische lexicografie te 
bespreken hoeven we het hoogstens over tien werken te hebben. Dat mijn lijstje wat langer is 
komt omdat ik een kort overzicht wil geven van de hele productie. Nou ja, bijna de hele productie 
van deze periode. Zo wil ik mijn gedachten bepalen over de maatschappelijke oorzaken van de 
prestaties dan wel missers op dit gebied.
Het totale aantal werken is weliswaar niet gigantisch maar toch heb ik er nog wat weggelaten. Dat 
zijn:

•  woordenboeken op het gebied van Oud-Jiddisch of West-Jiddisch; 
•  heruitgaven van vooroorlogse werken, zoals Harkavy 1928;
•  taalkundige werken met verklaringen of vertalingen van bepaalde woorden of uitdrukkingen;
•  studies over een beperkte woordenschat, zoals Jitschok Rivkind’s: Jidisj gelt of Mordche Schaechter’s 

vocabulaires van academische terminologie, kinderen krijgen/hebben en botanie;
•  verzamelingen van woorden uit het Jiddisch in andere talen, zoals ons feestnummer Justus van de 

Kamp samen met Jacob van der Wijk gemaakt heeft [Koosjer Nederlands, A’dam 2006];
•  woordenlijsten voor school of schoolkinderen.
Dat zijn de weggelaten groepen. Uiteraard ontbreekt ook wat ik niet gevonden heb of waar ik niet van 
weet.
Het gaat dus om woordenboeken van het moderne Oost-Jiddisch die een aanzienlijk aantal woorden op 
allerlei gebied bevatten. Met dat voorbehoud krijgen we het volgende beeld. 

Vanaf 1949 (Israel Steinberg’s Hebreïzmen in jidisj, Wrocław/Breslau) tot vandaag zijn er niet minder dan 
47 lexicografische werken over het Jiddisch verschenen. Ik zeg “werken”, maar het ene werk verschilt 
nogal van het andere. Aan de ene kant staat elk van de monumentale vier eerste delen van het Groiser 
werterboech foen der jidisjer sjprach, aan de andere kant, pak-‘m-beet, Lennart Kerbel’s bescheiden 
Jiddisch-Zweeds woordenboekje. Ze tellen ieder als één werk. In het lijstje zien we de verschillende soor-
ten woordenboeken naar jaar van verschijnen en taal.
Kortom, 47 werken in 70 jaar. Die tijd indelen in perioden gaat wat ver, maar een paar ontwikkelingen 
en tendensen vallen hier wel uit te halen. Om maar wat te noemen: in de eerste tien jaar zien we dat 
van de vijf verschenen boeken er vier over Hebraïsmen in het Jiddisch gaan, met een duidelijk peda-
gogische inslag. Al die samenstellers waren leraren in een werelds of zelfs politiek links milieu. Israel 
Steinberg is in 1949 leraar in de heropgerichte Joodse seculiere scholen voor de overlevenden in het al 
sterk gesovjetiseerde Polen. Jacob Levin is een pionier van de seculiere Joodse en socialistische school, 
eerst in Polen en daarna in de V.S. Nachman Krupin moet zich in linkse kringen bewogen hebben in Los  
Angeles. Tzvi Josem is een folkistische** opbouwer van de sterk geseculariseerde Joodse gemeenschap 
in Brazilië. Kortom, met uitzondering van Stutchkoff’s “Oitser” [= schat, woordenschat, theasurus], dat 
de vrucht is van een levenslang uitgebreid verzamelproject, tonen de eerste naoorlogse woordenboeken 
de noodzaak het schreeuwend tekort op te vullen aan Jodendom en Joodse traditie in het gepolitiseerde 
seculiere Joodse onderwijs van na de Grote Moord. Bij Steinberg’s boek is die krachtmeting nog sterker. 

https://www.jiddischwoordenboek.nl/
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Hier moest het gebrek aan Joodse basiskennis van de overlevende kinderen, waarvan de meeste terug-
kwamen van hun omzwervingen in Rusland, worden gecompenseerd. Steinberg’s woordenboek is van 
de vier genoemde het meest indrukwekkend in omvang en stelselmatige opbouw. Een dergelijk werk in 
elkaar zetten onder de zware omstandigheden van het vluchtelingenleven in Polen, en dan nog onder 
de toenemende ideologische druk van het communistische bewind, dat mogen we een buitengewone 
prestatie noemen. Zo schiep hij het voorbeeld, het model voor latere gelijksoortige boeken en heeft hij 
de verbondenheid onderstreept van onze moderne cultuur met zijn Joodse wortels.
Stutchkoff’s “Oitser foen der jidisjer sjprach” is het startschot van twintig jaar New-Yorkse dominantie 
op het gebied van de serieuze lexicografie. Het is een ideologisch woordenboek dat woordenschat, idio-
matische uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden in 630 ideeën-groepen onderbrengt. We vinden er 
zo’n 50 à 60.000 afzonderlijke woorden. Bijna het hele vocabulaire van het gewone, niet-poëtische Jid-
disch. De onderzoekers en schrijvers die dit werk meer dan een halve eeuw gebruikten mopperden wel 
eens over deze of gene leemte of over de gebrekkigheid van de index. Sprekend uit mijn eigen praktijk 
die me dwong ideologische woordenboeken te gebruiken van aristocraten onder de talen als Spaans en 
Frans, kan ik echter met volle overtuiging stellen dat onze door Stutchkoff samengestelde en door Max 
Weinreich nageziene “Oitser” de best georganiseerde thesaurus is die ik ken. 
De jaren 1960-1970 vormen de bloeiperiode van onze naoorlogse woordenboekerij. De opbrengst uit 
die tijd valt te verdelen over twee continenten. Aan de ene kant hebben we in Israël praktijkgerichte He-
breeuws-Jiddische woordenboeken om de Jiddisch sprekende immigrant tot de heersende Hebreeuwse 
taal te brengen. Het belangrijkste werk hiervan is Tsanin’s tweedelig woordenboek uit 1960. In Amerika 
daarentegen rijpen de twee meest verstrekkende lexicografische projecten uit de wereld van het Jiddisch 
ooit. Dat zijn: Der groiser werterboech foen der jidisjer sjprach [Groot woordenboek van de Jiddische 
taal] en Uriël Weinreich’s [zoon van Max W., JvdK] Modern jidisj-englisj englisj-jidisj werterboech. Allebei 
uit de YIVO-kraamkamer, maar het ‘Groot woordenboek’ is niet uitgebracht met het YIVO-stempel. Daar-
voor is een apart comité gevormd, officieel vanwege het redactiebesluit dit woordenboek niet te drukken 
met volledige inachtneming van de YIVO-spelling. 
Ik zou echter willen stellen: als het Grote woordenboek geen YIVO-project bleef en Weinreich’s woor-
denboek wel, is dat niet alleen vanwege een ruzie over spelling. Ook niet zozeer vanwege de slechte 
verstandhouding tussen de YIVO-leider Max Weinreich en de hoofdredacteur van het woordenboek Joedl 
Mark. Ik zou eerder zeggen dat het diepste wezen van het Groot woordenboek niet paste bij de ambities 
van het YIVO. In zijn beschrijvende benadering kreeg dit project als vanzelf de contouren van een volks- 
uitdaging. Honderden vrijwilligers, verzamelaars en informanten uit de hele wereld werden erbij betrok-
ken. Daaronder prominente schrijvers, taal- en opvoedkundigen, zelfs een aantal YIVO-wetenschappers, 
maar ook heel wat scherpzinnige gewone lui. Het werk zou een afspiegeling vormen van de hele taal. 
Helaas had men niet genoeg middelen in huis om die opgetaste overmaat aan natuurlijk taalgebruik vol-
komen systematisch en correct te bewerken. Het project van Uriël Weinreich’s kring daarentegen werkte 
volstrekt normatief. Dit woordenboek uit 1968 beschrijft een modern Jiddisch, dat deels een gewens-
te taal is. Een plan voor een cultuurtaal die zich nog moet ontwikkelen. We kunnen de gedachte niet 
onderdrukken dat Max Weinreich’s New-Yorkse YIVO, met zijn grote nadruk en hoop op de universiteit, 
zich niet kon herkennen in het Grote woordenboek met zoveel volkse trekken. Nu, een generatie later, 
lijken mij beide projecten wonderlijk verstoord en veel te laat. Uriël Weinreich stierf op zijn veertigste, 
nog voordat zijn werk gedrukt was. Door zijn te vroege dood werd het boek onaantastbaar verklaard. 
Het was in werkelijkheid als opzet bedoeld. Een proeve van de middelen voor het echte woordenboek. 
We kunnen rustig aannemen dat het tien, twaalf jaar later uitgekomen zou zijn. Als Uriël Weinreich een 
normaal, gezond leven had kunnen leiden, had hij de zelf ontwikkelde beschrijf- en vertaalmiddelen zeker 
aangewend om een werk te maken dat bruikbaar was om de Jiddische litteratuur te lezen, iets wat nu 
niet het geval is. Ook zou hij ingezien hebben dat de enorme energie die in de taalnormering werd ge-
stoken, vóór de oorlog een nuttige kracht was geweest in het gezonde levende taalorganisme, maar na 
de oorlog nog meer afstand schiep tot de natuurlijke en potentiële sprekers van de taal. Uriël Weinreich 
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ontviel ons echter in 1967 en geleidelijk aan is duidelijk geworden dat de kracht van het universitaire 
Jiddisch-leven gebroken was. Gebroken doordat dat gedreven werd, ook in de goede tijden, door het 
maatschappelijke jiddischisme dat nog klopte onder Uriël Weinreich’s en nog meer onder zijn makker 
Mordche Schaechter’s academische toga. Dat blijkt ook uit het dwarsbomen van dat andere grote begin: 
het Grote woordenboek. Dat werd genekt toen het na Joedl Mark’s dood in 1975 onder de hoede kwam 
van de universiteit. Aanvankelijk nog onder het gedeelde bewind van Columbia en Jeruzalem en vervol-
gens geheel onder de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. De eerste drie delen verschenen daarvoor 
met een regelmaat van 5 à 6 jaar. Op het vierde deel moesten we al tien volle jaren wachten. En sinds 
1987 horen we gewoon niets meer over het hele project, over het verzamelde materiaal en over het geld 
dat nog ergens moeten liggen voor de uitgave. Het nekken van het Groot woordenboek van de Jiddi-
sche taal is een onvergeeflijke schanddaad tegen de Jiddische cultuur. En die is niet begaan in Gloepsk 
[“Dommerdam”: plaatsnaam in de verhalen van Mendele] of in Zlodiëfke [“Dievenhuizen”: plaatsnaam bij 
Sjolem Aleichem, allebei symbolen van achterlijkheid, JvdK], maar, het spijt me dat ik het zeggen moet, 
ergens in de duistere krochten van de Universiteit van Jeruzalem, waar Joedl Mark in zijn onnozelheid 
meende dat zijn werk zijn ideale verwezenlijking zou krijgen. 

De volgende decennia hebben het bankroet van de academische lexicografie bevestigd. Indrukwek-
kende resultaten zien we niet meer. Het beetje dat wèl gepresteerd werd is nog altijd te danken aan 
bescheiden sociale of zelfs privé-initiatieven, terwijl de geijkte onderzoeksinstellingen in Israël of elders 
doodgewoon geen poot uitstaken. Het enige werkelijk belangrijke woordenboek dat nog voor het eind 
van de twintigste eeuw uitkwam was het Russisch-Jiddische woordenboek in 1984. Een overblijfsel van 
voorbije betere tijden. Je kunt wel zeggen dat dat een late en magere compensatie is voor het om zeep 
brengen van het wetenschappelijke werk aan het Jiddisch in de Sovjet-Unie, maar feitelijk is het ‘t enige 
belangrijke wetenschappelijke woordenboek van de laatste jaren van de voorbije eeuw. Andere werken 
van die tijd laten zich verdelen in:
•  mislukte pogingen Weinreich’s Jiddisch-Engels woordenboek na te doen voor andere talen. Ik doel 

hier op het Jiddisch-Spaanse woordenboek van Jacob Lerman en mijzelf, Buenos Aires 1979, en het 
Jiddisch-Franse woordenboek van Gris en Kerner, Parijs 1982

•  eenvoudige tweetalige woordenboeken. Daar zijn tamelijk geslaagde bij zoals David-Mendl Harduf’s 
Jiddisch-Engels woordenboek uit 1983 [Willowdale Ont., Canada], dat in vijftien jaar minstens vijf keer 
werd herdrukt en het Frans-Jiddisch woordenboek van Kerner & Waisbrot uit 1989. Andere zijn nogal 
jammerlijk, zoals Tsanin’s Jiddisch-Hebreeuws woordenboek van 1982 (Tel Aviv) of M. Grinstein’s Jid-
disch-Spaans, Spaans-Jiddisch woordenboek van 1993 (Mexico). 

•  specialistische woordenboeken. Ik doel op Mordche Schaechter’s Engels-Jiddische woordenboeken 
van 1988, 1991 en 2005

•  nieuwe taalcombinaties, zoals de korte drietalige woordenboekjes van Guri & Ferdman en Kazuo Ue-
da’s Jiddisch-Japans woordenboek

•  woordenboeken in Latijnse letters, m.n. Ronald Lötzsch’s Jiddisch woordenboek uit 1990 (Leipzig, 
later Mannheim enz.).

Al deze meer of minder geslaagde werken verschenen als antwoord op de behoefte eraan door de groei 
in Jiddische taalprogramma’s op universiteiten en andere instellingen over de hele wereld. Het kostte 
echter tijd voordat dat antwoord het niveau bereikte van de behoefte. Pas in de afgelopen twintig jaar 
verschijnen er Jiddische woordenboeken die werkelijk helpen de taal te leren en pers en litteratuur te 
lezen. In twee daarvan heb ik een centrale rol mogen spelen: in mijn woordenboek van woorden uit het 
Losjn-koidesj* (Parijs 1997) en zijn verdubbelde heruitgave van 2012, en het Jiddisch-Franse woorden-
boek van 2002 (herdruk 2011, Engelse vertaling 2013). Beide op gelijke wijze samengesteld, nl. op basis 
van 1) een zekere maar niet reusachtige eigen kennis 2) van financiële soberheid 3) gezond verstand en 
volharding in de aanpak 4) de bereidheid met anderen samen te werken en hun raad ook aan te nemen. 
Beide woordenboeken zijn bekostigd en uitgegeven door de Medem-bibliotheek in Parijs. Ze vormen de 
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vrucht van het werk, de kunde en goede wil van een groepje medewerkers waaronder niet één professi-
oneel lexicograaf. Het woordenboek van Losjn-koidesj* woorden is nog steeds het meest complete op 
zijn gebied. Het Jiddisch-Franse woordenboek was tot 2008 het meest complete tweetalige Jiddische 
woordenboek ooit. In 2008 verscheen tot mijn grote vreugde echter een serieuze concurrent: het Jid-
disch-Wit-Russische woordenboek van Alexander Astrawoech (= ActpaByx , Minsk). Dat is nota bene niet 
eens het werk van een groepje, maar van één persoon. Wel een echte lexicograaf, die echter zijn hele 
leven gewerkt heeft als timmerman.
De indrukwekkende oogst woordenboeken van de afgelopen tien jaar is het gevolg van twee hoofdoor-
zaken. Ten eerste de invloed van die drie belangrijke werken van het voorafgaand decennium (de twee 
Parijse en het Minsker woordenboek). Die bewezen immers dat degelijke woordenboeken ook gemaakt 
kunnen worden zonder de geijkte professionals. Bovendien vormden ze een geschikte basis om nieuwe 
en grotere woordenboeken op te bouwen. Ze prikkelden andere al of niet universitaire Jiddisch-kenners 
om hun mouwen op te stropen en hetzelfde of een nog beter kunstje te vertonen bij andere talen.
Ten tweede wordt de nieuwe generatie woordenboeken beïnvloed door computerwerk en internet die 
eindelijk de gelegenheid scheppen om gemakkelijk en snel te beschikken over een haast onbeperkte 
hoeveelheid van alle mogelijke materialen op twee niveaus: een uitgebreid tekstcorpus en massa’s oude-
re taalkundige en lexicografische bronnen. Dit alles in de vorm van enorme hoeveelheden gescande en 
nu ook gedigitaliseerde werken. Dit betekent niet alleen: meer vertaalde woorden, maar ook: aanvullen 
en verbeteren van de bestaande werken, zoals mijn Jiddisch-Frans woordenboek dat de verdiensten 
maar ook de feilen vertoont van de tijd vóór het internet.
Vooral door de eerste oorzaak: het effect van de twee Parijse woordenboeken en dat van Minsk, kwamen 
vervolgens de woordenboeken uit van Beinfeld-Bochner (J-Eng., Bloomington Ind. 2013), Tisjtsjenko 
(J-Oek), Soldatov en Wainblat (J-Russ.).  
De tweede oorzaak: internet als bronnenleverancier en als verbinder van medewerkers, komt naar boven 
bij het monumentale uitgebreide Engels-Jiddische woordenboek van Gitl Schaechter en Hersjl (Paul) 
Glaser en het net uitgekomen Jiddisch-Nederlandse woordenboek van Justus van de Kamp. Maar die 
twee laatste wonderwerken zijn vooralsnog enig in hun soort. 
Het nieuwe Engels-Jiddische woordenboek is hierin uniek, dat tot nu toe niemand zich uitsloofde om 
Jiddische vertalingen te geven voor zo’n reusachtige hoeveelheid woorden en uitdrukkingen uit zo’n rijke 
en wijdverbreide wereldtaal als het Engels. De kneepjes van woordenboeken náár het Jiddisch vergen 
echter een aparte behandeling waar ik nu niet aan toekom.
Justus’ woordenboek daarentegen is uniek, niet alleen door zijn enorme inhoud en nog steeds groeiende 
omvang maar ook door zijn wonderlijke metamorfosen. Begonnen is hij immers in de computer-oertijd. 
Met moeite en geestdrift heeft hij niet alleen verzameld en vertaald, maar zich ook aangepast aan de 
nieuwe mogelijkheden en ze grondig toegepast.
Kijkend in zijn woordenboek heb ik mij een beeld gevormd van de reikwijdte van het werk, de verwijzin-
gen en verbindingen bij elk trefwoord, met idiomatische uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. 
Helaas kan ik niet het hele materiaal bekijken. Als ik woord voor woord met de zoekmachine kijk, kan ik 
niet beoordelen welke nieuwe woorden in eerdere woordenboeken ontbraken. Het kunnen er niet weinig 
zijn, bij zo’n omvang moeten ze lopen in de duizenden. Die belemmering is niet mijn schuld. Wel uiter-
aard, of tenminste mijn tekortkoming, dat ik geen Nederlands ken en daardoor geen oordeel kan vellen 
over de juistheid van de vertalingen. Ik heb echter het volste vertrouwen in Justus’ degelijkheid. Hij zorgt 
beslist voor de nauwkeurigheid en helderheid van zijn vertalingen en zijn hand, zeggen wij in Losj-Koi-
desj* is al opgeheven om dat allemaal bij te slijpen en te vervolmaken.  

Vertaling: Justus van de Kamp

* Losjn-koidesj (‘heilige taal’) is de correcte benaming van het Asjkenazisch rabbijns Hebreeuws/Aramees dat de Jiddische taal grondig heeft beïnvloed en anderzijds 
binnen die Jiddische taalomgeving zo levend is gehouden dat daar in de 19e eeuw wonderlijk snel een nieuwe Modern-Hebreeuwse taal uit geschapen kon worden. 
** Folkisme (denk aan de Russische narodniki) was een naar Jiddische culturele autonomie strevende beweging (19e-20e eeuw).
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י. ניבָארסקי

אויֿפטוען און ֿפַארמעסטן ֿפון דער נָאך–מלחמהדיקער ייִדיש–לעקסיקָאגרַאֿפיע
די וויסנשַאֿפטלעכע נטיות און אויֿפטוען אין דעם ּתחום ֿפון ייִדיש–לעקסיקָאגרַאֿפיע קען מען ַארומרעדן נעמענדיק אין בַאטרַאכט העכסטנס ַא צענדליק 

ווערק. אויב איך הָאב דָא אויסגעטיילט ַא לענגערע רשימה איז דָאס דערֿפַאר, ווָאס איך וויל געבן ַאן איבערבליק איבער דער גַאנצער, ָאדער ּכמעט דער גַאנצער, 
ּפרָאדוקציע ֿפונעם שטודירטן ּפעריָאד. איך רעכן דערֿפון ַארויסצודרינגען עטלעכע אויסֿפירן וועגן די געזעלשַאֿפטלעכע גורמים ווָאס הָאבן בַאשטימט דעם 

לעקסיקָאגרַאֿפישן אויֿפטו ָאדער אומאויֿפטו.

כָאטש דער ֿפולער עווענטועלער קָארּפוס ֿפַאר ַאזַא איבערבליק ווָאלט נישט געווען קיין ריזיקער, הָאב איך ֿפָארט ַא סך ווערק אויסגעשלָאסן. דָאס זענען:

- לעקסיקָאגרַאֿפישע ַארבעטן וועגן ַאלט–ייִדיש און מערֿב–ייִדיש;

- איבערדרוקן ֿפון ֿפַאר-מלחמהדיקע ווערטערביכער, ווי למשל הַארקַאוויס בוך ֿפון 1928;

- ֿפילָאלָאגיש–ָאריענטירטע בענד מיט דערקלערונגען ָאדער איבערזעצונגען ֿפון ווערטער און ווערטלעך;

- שטודיעס איבער ַא בַאגרענעצטן ווערטער–אוצר, ווי יצחק ריֿבקינדס „ייִדישע געלט“ ָאדער מרדכי שעכטערס ווָאקַאבולַארן וועגן ַאקַאדעמישן לעבן, טרָאגן–
הָאבן און געוויקסן–וועלט;

- רעּפערטוַארן ֿפון ייִדיש–שטַאמיקע ווערטער אין ַאנדערע שּפרַאכן, ווי ס’הָאט צונויֿפגעשטעלט, צווישן ַאנדערע, אונדזער הַײנטיקער בעל–ׂשימחה יוסטוס 
ֿפַאן דע קַאמּפ;

- ווָאקַאבולַארן ֿפַאר שול און שולקינדער.

דָאס ַאלץ זענען די נישט–ַארַײנגענומענע קַאטעגָאריעס. און ַאוודאי ֿפעלן אויך אין מַײן רשימה ווערק ווָאס איך הָאב ּפשוט קיין מָאל נישט ָאנגעטרָאֿפן און איך 
ווייס נישט ֿפון זיי.

גענומען אין בַאטרַאכט הָאב איך ווערטערביכער ֿפונעם מָאדערנעם מיזרח–ייִדיש ווָאס נעמען ַארום ַא גרעסערע צָאל ווערטער ֿפון ֿפַארשיידענע טעמַאטישע 
ּתחומים.

מיט די ַאלע בַאווָארענישן, איז דָאס בילד ַאזַא. ֿפון 1949, ווען עס איז דערשינען אין וורָאצלַאוו יׂשראל שטיינבערגס בַאנד „העברעיִזמען אין דער ייִדישער 
שּפרַאך“, און ביז הַײנט, זענען ַארויסגעקומען איבער דער וועלט ַא קַײמא–לן ֿפון 47 לעקסיקָאגרַאֿפישע ווערק איבער ייִדיש. ַא ווערק צו ַא ווערק איז ֿפַארשטייט 

זיך נישט גלַײך: סַײ יעדערער ֿפון די מָאנומענטַאלע ֿפיר ערשטע בענד ֿפונעם "גרויסן ווערטערבוך ֿפון דער ייִדישער שּפרַאך", סַײ, לָאמיר ָאנכַאּפן, לענַארט 
קערבעלס בַאשיידן ייִדיש–שוועדיש ווערטערביכל, רעכענען זיך יעדערער ֿפַאר ַאן איינס. איר קענט זען אין דער ווערק–רשימה די ֿפַארשיידענע סָארטן 

ווערטערביכער לויט דערשַײן–דַאטע און שּפרַאך.

הָאבן מיר הייסט עס 47 לעקסיקָאגרַאֿפישע ווערק אין קַײלעכדיקע זיבעציק יָאר. קיין ּפעריָאדיזַאציע איז נישט שייך, נָאר בַאטָאנען געוויסע ּכלל–טענדענצן 
און ַאנטוויקלונגען לָאזט זיך יָא. אינעם ערשטן יָארצענדליק, למשל, זעען מיר ַאז ֿפון 5 דערשינענע ביכער, זענען גַאנצע   4 — ווערטערביכער ֿפון העברעיִזמען 

אין ייִדיש מיט קלָארע ּפעדַאגָאגישע צילן. די צונויֿפשטעלערס הָאבן ַאלע עּפעס ַא שַײכות מיט לערערַײ אין ַא וועלטלעכער צי ַאֿפילו ּפָאליטיש לינקער סֿביֿבה. 
יׂשראל שטיינבערג איז אין 1949 לערער אין די בַאנַײטע ייִדיש–וועלטלעכע שולן ֿפַאר דער שארית–הּפליטה אין דעם שוין שטַארק סָאוויעטיזירטן ּפוילן. יעקֿב 
לעווין איז ַא ּפיָאנערישע ֿפיגור ֿפון דער ייִדיש–וועלטלעכער און סָאציַאליסטישער שול, צו ערשט אין ּפוילן און דערנָאך אין ַאמעריקע. נחמן קרוּפין איז קענטיק 

ַא נָאענטער צו די לינקע געזעלשַאֿפטלעכע קרַײזן אין לָאס ַאנדזשעלעס. צֿבי יתום איז ַא ֿפָאלקיסטישער קהילה–בויער און דערציִער אינעם שטַארק סעקולערן 
ברַאזיליַאנער ייִשוֿב. מע קען זָאגן ַאז מיטן אויסנַאם ֿפון סטוטשקָאווס "אוצר", ווָאס איז דער ּפועל–יוצא ֿפון ַא לעבנס–לַאנגן ַארומנעמיקן זַאמל–ּפרָאיעקט, ווַײזן די 
ווערטערביכער ֿפון די ערשטע נָאכמלחמהדיקע יָארן אויף דער נויטווענדיקייט אויסצוֿפילן נָאכן חורבן דעם שרַײענדיקן דוחק אין ייִדישקייט ֿפון דער ּפָאליטיזירטער 

וועלטלעכער ייִדישער דערציִונג. אינעם ֿפַאל ֿפון שטיינבערגס בוך איז דער ֿפַארמעסט נָאך שַארֿפער, ווי בַאלד עס גייט אין קָאמּפענסירן דעם ייִדישקייט–דעֿפיציט 
ֿפון קינדער ֿפון דער שארית–הּפליטה, מערסטנס צוריקגעקערטע ֿפון גלות–רוסלַאנד. שטיינבערגס ווערטערבוך איז טַאקע, ֿפון די ֿפיר דערמָאנטע, דָאס גרעסטע אין 

ֿפַארנעם און אין סיסטעמַאטישקייט. צונויֿפשטעלן ַאזַא ווערק אין די שווערע בַאדינגונגען ֿפונעם ּפליטים–לעבן אין ּפוילן און אונטער ַא ווַאקסנדיקן אידָאלָאגישן 
דרוק ֿפונעם אויֿפקומענדיקן קָאמוניסטישן רעזשים, איז געווען ַאן אויסערגעוויינטלעכער אויֿפטו. יׂשראל שטיינבערג הָאט ַאזוי ַארום געשַאֿפן ַא מוסטער ֿפַאר 

שּפעטערדיקע ווערטערביכער ֿפונעם זעלבן סָארט און שטַארק בַאטָאנט די צוגעבונדנקייט ֿפון אונדזער מָאדערנער קולטור צו אירע ייִדישקייטס–ווָארצלען.

סטוטשקָאווס "אוצר ֿפון דער ייִדישער שּפרַאך" איז דער בראשית ֿפון צווַאנציק יָאר ניו–יָארקער העגעמָאניע אינעם ּתחום ֿפון ערנסטער לעקסיקָאגרַאֿפיע. 
דָאס איז ַאן אידעָאלָאגיש ווערטערבוך, ווָאס גרוּפירט דעם ווערטער–אוצר ֿפון דער שּפרַאך, ווי אויך אירע אידיָאמַאטישע אויסדריקן, ֿפרַאזעס און שּפריכווערטער, 

אין 630   גרוּפעס לויט אידעען. בַאזונדערע ווערטער געֿפינען זיך דָארטן צווישן 50 און 60 טויזנט, דָאס הייסט, ּכמעט דער גַאנצער ווָאקַאבולַאר ֿפון 
געוויינטלעכן חוץ–ּפָאעטישן ייִדיש. שרַײבערס און ֿפָארשערס ווָאס הָאבן זיך בַאניצט מיט דעם ווערק אין משך ֿפון מער ווי ַא הַאלבן יָארהונדערט הָאבן טייל מָאל 
בַאדויערט געוויסע חסרונות, ווי למשל די קנַאּפקייט ֿפונעם זוכצעטל. איך ָאבער, ווָאס מַײן לעקסיקָאגרַאֿפישע ּפרַאקטיק הָאט מיך געצווּונגען זיך צו בַאניצן מיט 

אידעָאלָאגישע ווערטערביכער ֿפון ַאזעלכע גֿבירינטעס צווישן שּפרַאכן ווי דָאס זענען שּפַאניש און ֿפרַאנצייזיש ,קען זָאגן מיט זיכערקייט ַאז אונדזער ייִדישער 
אוצר, געזַאמלט דורך סטוטשקָאוון און איבערגעקוקט דורך מַאקס ווַײנרַײכן, איז דער צום בעסטן ָארגַאניזירטער צווישן די, ווָאס איך קען.

דער יָארצענדליק 1960 - 1970 איז די בלי–ּתקוֿפה ֿפון אונדזער נָאך–מלחמהדיקער לעקסיקָאגרַאֿפיע. די ּפרָאדוקציע ֿפון דעם דָאזיקן ּפעריָאד טיילט זיך אויף 
צוויי קַאטעגָאריעס. ֿפון איין זַײט, אין מדינת–יׂשראל, הָאבן מיר ּפרַאקטישע העברעיִש–ייִדישע ווערטערביכער מיטן ציל צוצוֿפירן דעם ייִדיש–רעדנדיקן עולה צו 
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דער הערשנדיקער העברעיִשער שּפרַאך. דָאס וויכטיקסטע ווערק ֿפון דעם סָארט איז צַאנינס צווייבענדיק ווערטערבוך ֿפון 1960. ֿפון דער צווייטער זַײט ָאבער, 
אין ַאמעריקע, צַײטיקן זיך אויס די צוויי ווַײטגייענדיקסטע לעקסיקָאגרַאֿפישע ּפרָאיעקטן ווָאס די ייִדיש–וועלט הָאט ווען נישט איז אונטערגענומען : דער גרויסער 

ווערטערבוך ֿפון דער ייִדישער שּפרַאך און אוריאל ווַײנרַײכס מָאדערן ייִדיש–ענגליש ענגליש–ייִדיש ווערטערבוך. בײדע זענען געבוירן געווָארן ווי ייִווָא–
ּפרָאיעקטן, ָאבער דער "גרויסער ווערטערבוך" איז נישט ַארויס מיטן שטעמּפל ֿפון ייִווָא. ַארויסגעגעבן הָאט אים ַא בַאזונדערער קָאמיטעט. ָאֿפיציעל איז די סיבה 
געווען דער בַאשלוס ֿפון די רעדַאקטָארן, מיט יודל מַארקן ברָאש, נישט צו דרוקן דָאס ווערטערבוך על ָטֳהרת האיינהייטלעכן אויסלייג, ווָאס איז אַײנגעֿפירט אין 
די ייִווָא–אויסגַאבעס. איך ווָאלט ָאבער געזָאגט, ַאז אויב דער גרויסער ווערטערבוך איז נישט ֿפַארבליבן קיין ייִווָא–ּפרָאיעקט און דָאס מָאדערנע ייִדיש–ענגלישע 

ענגליש–ייִדישע ווערטערבוך יָא — איז דָאס נישט בלויז איבער דער אויסלייג–מחלוקת, און ַאֿפילו אויך נישט איבער דער לַאנגיָאריקער אומסימּפַאטיע צווישן 
דער רָאש ֿפון ייִווָא, מַאקס ווַײנרַײך, און דעם הויּפט–רעדַאקטָאר ֿפון ווערטערבוך, יודל מַארק. איך מיין ַאז עּפעס אינעם מהות גוֿפא ֿפונעם גרויסן ווערטערבוך–

ּפרָאיעקט הָאט זיך נישט ַארַײנגעּפַאסט אין די הׂשגות ֿפון ייִווָא. מיט זַײן ריין דעסקריּפטיוויסטישן צוגַאנג, הָאט דָאס ווערק נַאטירלעכערהייט ָאנגענומען די ֿפָארמען 
ֿפון ַא גרויסן ֿפָאלקסֿפַארמעסט. עס הָאט מָאביליזירט די ֿפרַײוויליקע מיטַארבעט ֿפון הונדערטער זַאמלערס און אינֿפָארמַאנטן איבער דער גָארער וועלט, צווישן 

זיי ּפרָאמינענטע שרַײבערס, ֿפילָאלָאגן און ּפעדַאגָאגן, ַארַײנגערעכט ַאֿפילו עטלעכע ייִווָא–ֿפָארשערס, ָאבער אויך ַא שיין ביסל אינטעליגענטע עמך–ייִדן. עס הָאט 
געווָאלט ָאּפשּפיגלען די גַאנצקייט ֿפונעם לשון נישט הָאבנדיק אין דער אמתן ַאלע נייטיקע מיטלען גרינטלעך צו בַאַארבעטן דָאס ָאנגעווָארֿפענע גערעטעניש ֿפונעם 

נַאטירלעכן שּפרַאכֿפעלד. אין קעגנטייל איז דער ּפרָאיעקט ֿפון אוריאל ווַײנרַײך און ֿפון זַײן קרַײז געווען ַא בֿפירוש נָארמַאטיוויסטישער. דָאס ווערטערבוך ֿפון 
1968 בַאשרַײבט ַא מָאדערנע ייִדישע שּפרַאך ווָאס איז צום טייל בלויז ַאן אויסגעחלומטע, ַא ּפלַאן ֿפַאר ַא שּפרַאך ווָאס דַארף ערשט אויֿפקומען. מע קען נישט 

אויסשליסן די השערה, ַאז מַאקס ווַײנרַײכס ניו–יָארקער ייִווָא הָאט, לייגנדיק זַײן גַאנצע הָאֿפענונג אויֿפן אוניווערסיטעט, עּפעס נישט אין גַאנצן זיך דערקענט אין 
דעם גרויסן ווערטערבוך, ווָאס הָאט געטרָאגן ַאזוי ֿפיל בולטע שטריכן ֿפון ֿפָאלקישקייט. הַײנט, ַא גַאנצן דור שּפעטער, קומען מיר ביידע ּפרָאיעקטן ֿפָאר ווי צוויי 
ווּונדערלעכע, ֿפַארשּפעטיקטע און ֿפַארשטערטע ָאנהייבן. אוריאל ווַײנרַײך איז געשטָארבן צו ֿפערציק יָאר, נָאך איידער זַײן ווערק הָאט דערזען די ליכטיקע שַײן. 

זַײן ֿפריצַײטיקער טויט הָאט ווי קַאנָאניזירט ַא בוך ווָאס הָאט אין דער אמתן געזָאלט זַײן נָאר ַא סכעמע, ַאן אויסּפרּווו ֿפון די מיטלען ֿפַארן אמתן ווערטערבוך, 
ווָאס ווָאלט קרוֿב לזיכער זיך בַאוויזן צען ָאדער צוועלף יָאר שּפעטער. ווָאלט אוריאל געלעבט געזונטערהייט ַא נָארמַאלן לעבנסשּפַאן, ווָאלט ער ַאוודאי זיך בַאלד 

גענומען ָאנווענדן די גערָאטענע וויסנשַאֿפטלעכע בַאשרַײב– און ָאּפטַײטש–שיטה, ווָאס ער הָאט אויסגעַארבעט ֿפַארן ערשטן ווערק, אויף ַא ווערטערבוך ווָאס 
ווָאלט באמת צו ניץ געקומען צו לייענען און לערנען די ייִדישע ליטערַאטור, ַא צוועק צו וועלכן זַײן מָאדערן ייִדיש–ענגליש ווערטערבוך טויג בֿפירוש נישט. 
ער ווָאלט זיכער אויך אַײנגעזען, ַאז די ענערגישע נָארמַאטיוויסטישע ּכוונה, ווָאס ווָאלט געהַאט געווען ַא נייטיקע שטַארקונג ֿפַארן געזונטן ָארגַאניזם ֿפונעם 

ֿפַאר-מלחמהדיקן לשון, הָאט אין די נָאך-חורבנדיקע בַאדינגונגען נָאר געקענט נָאך מער ָאּפשווַאכן די שוין לויז געווָארענע ֿפעדעם צווישן דער שּפרַאך און אירע 
ווירקלעכע צי ּפָאטענציעלע רעדערס. ָאבער אוריאל ווַײנרַײך איז ַאוועק ֿפון דער וועלט אין 1967, און ביסלעכווַײז איז קלָאר געווָארן, ַאז דער אימּפעט ֿפונעם 

אוניווערסיטעט–ייִדיש איז געברָאכן. און געברָאכן איז ער, ווַײל זַײן אמתע טרַײבקרַאֿפט איז געהַאט געווען, אויך אין די גוטע צַײטן, דער געזעלשַאֿפטלעכער 
ייִדישיזם ווָאס הָאט ֿפָארט ּפולסירט אונטער אוריאל ווַײנרַײכס — און נָאך מער אונטער זַײן שוּתף מרדכי שעכטערס — ַאקַאדעמישן לֿבוש. והָא ראיה — אויך 
דער צווייטער גרויסער ָאנהייב, דער גרויסער ווערטערבוך, איז ֿפרוסטרירט געווָארן ווען ער איז ַאריבער, נָאך יודל מַארקס טויט אין 1975, אין רשות ֿפון דער 

ַאקַאדעמיע, צו ערשט אונטערן טָאּפעלן ַאּפוטרוּפסות ֿפון קָאלומביע און ירושלים, און דערנָאך אין אויסשליסלעכן רשות ֿפון ירושלימער אוניווערסיטעט. די 
ערשטע דרַײ בענד זענען דערשינען רעגולער מיט ַאן ָאּפשטַאנד ֿפון 5 - 6 יָאר איינער ֿפונעם ַאנדערן ; דערֿפַאר הָאט מען שוין אויֿפן ֿפערטן בַאנד געמוזט ווַארטן 
ַא גַאנצן יָארצענדליק, און זינט 1987 איז ּפשוט נישטָא קיין נַײעס ֿפונעם ּפרָאיעקט, ֿפון זַײנע ָאנגעזַאמלטע ַארכיוון און ֿפון די געלטער ווָאס ליגן נָאך ערגעץ ּכדי 

אים אויסצוֿפירן. דָאס בַאגרָאבן דעם גרויסן ווערטערבוך ֿפון דער ייִדישער שּפרַאך איז ַא מיאוסע עוולה קעגן דער ייִדישער קולטור, און בַאגַאנגען איז מען זי 
נישט אין גלוּפסק צי אין זלָאדיִעווקע, נָאר, זַײט מיר מוחל ֿפַאר די רייד, ערגעץ אין די טונקעלע אינגעוויידן ֿפונעם ירושלימער אוניווערסיטעט, ווּו יודל מַארק הָאט 

נַאיִווערהייט געהָאֿפט ַאז זַײן ַארבעט וועט קריגן ַא ּתיקון.

אין די ווַײטערדיקע יָארצענדליקער הָאט זיך דער בַאנקרָאט ֿפון דער ַאקַאדעמישער לעקסיקָאגרַאֿפיע אין גַאנצן בַאשטעטיקט. קיין גָאר געווַאלדיקע 
דערגרייכונגען איז אין ערגעץ נישט געווען, נָאר עס ווַארֿפט זיך אין די אויגן ַאז דָאס ביסל ווָאס מע הָאט יָא אויֿפגעטָאן איז נָאך ַאלץ צו ֿפַארדַאנקען די 

בַאשיידענערע געזעלשַאֿפטלעכע צי ַאֿפילו ּפריווַאטע איניציַאטיוון, בשעת די ּפַאטענטירטע ֿפָארש–אינסטיטוציעס, אין יׂשראל צי ערגעץ ַאנדערש, הָאבן ּפשוט 
גָארנישט אונטערגענומען. דָאס איינציקע באמת וויכטיקע ווערטערבוך ביז סוף צווַאנציקסטן יָארהונדערט איז דווקא דָאס רוסיש–ייִדישע ווערטערבוך ֿפון  1984 

— ַאן איבערבלַײב ֿפון ֿפַארגַאנגענע בעסערע צַײטן. מע קען מיט רעכט טענהן ַאז דָאס איז ַא צו קנַאּפע און צו שּפעטע ֿפַארגיטיקונג נָאך דער ליקווידַאציע ֿפון דער 
ייִדיש–ֿפָארשונג אין רַאטן–ֿפַארבַאנד, נָאר ָאביעקטיוו איז דָאס דָאס איינציקע וויסנשַאֿפטלעכע וויכטיקע ווערטערבוך ֿפון די לעצטע יָאר ֿפון צווַאנציקסטן י“ה.

די ַאנדערע ווערק ֿפונעם זעלבן ּפעריָאד טיילן זיך אויף עטלעכע קַאטעגָאריעס. קַאטעגָאריע א( : אומגערָאטענע ּפרּווון צוצוּפַאסן צו ַאנדערע שּפרַאכן אוריאל 
ווַײנרַײכס ייִדיש–ענגלישן טייל. איך מיין דערמיט דָאס ייִדיש–שּפַאנישע ווערטערבוך ווָאס יעקֿב לערמַאן ע“ה און איך ַאליין הָאבן געמַאכט, דערשינען אין ב“א 
אין 1979, און דָאס ייִדיש–ֿפרַאנצייזישע ווערטערבוך ֿפון גריס און קערנער, ּפַאריז 1982. קַאטעגָאריע ב( : ּפשוטערע צוויישּפרַאכיקע ווערטערביכער. צווישן 

זיי זענען דָא רעלַאטיוו גערָאטענע, ווי דוד–מענדל הַארדוֿפס ייִדיש–ענגליש וו“ב ֿפון 1983, ווָאס איז איבערגעדרוקט געווָארן נישט ווייניקער ווי ֿפינף מָאל אין די 
ווַײטעדיקע 51 יָאר, און קערנער–ווַײסברָאטס ֿפרַאנצייזיש–ייִדיש ֿפון 1989. ַאנדערע זענען זייער קלָאגעדיקע, ווי מרדכי צַאנינס ייִדיש–העברעיִש ווערטערבוך 

ֿפון 1982, ָאדער מָאטל גרינשטיינס ייִדיש–שּפַאניש און שּפַאניש–ייִדיש ֿפון 1993. קַאטעגָאריע ג( : סּפעציֿפישע טערמינָאלָאגיעס, דָאס מיין איך מרדכי 
שעכטערס ענגליש-ייִדישע ּתחום–טערמינָאלָאגיעס ֿפון 1988, 1991 און 2005. קַאטעגָאריע ד( : נַײע שּפרַאכן–קָאמבינַאציעס, ווי גורי און ֿפערדמַאנס קורצע 

דרַײ–שּפרַאכיקע ווערטערביכער און קַאצוָא אועדַאס ייִדיש-יַאּפַאניש ווערטערבוך. קַאטעגָאריע ה( : רָאמַאניזירטע ווערטערביכער, סּפעציעל רָאנַאלד לָאטזשעס 
ייִדישעס ווערטערבוך ֿפון 1990. די ַאלע ווערק, בעסערע ָאדער ערגערע, זענען געווען ַאן ענטֿפער אויֿפן נָאכֿפרעג ווָאס עס הָאט גורם געווען די ֿפַארמערונג ֿפון 

ייִדיש–ּפרָאגרַאמען אין אוניווערסיטעטן און אינסטיטוציעס איבער דער גַאנצער וועלט.

עס הָאט ָאבער גענומען ַא לענגערע צַײט ביז דער דָאזיקער ענטֿפער הָאט זיך באמת ַארויֿפגעַארבעט אויף דער הייך ֿפונעם נָאכֿפרעג. ערשט אין די לעצטע 
צווַאנציק יָאר נעמען זיך בַאווַײזן ייִדישע ווערטערביכער ווָאס קענען באמת העלֿפן דערלערנען די שּפרַאך און לייענען איר ליטערַאטור ָאדער ּפרעסע. אין צוויי 
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ֿפון זיי איז מיר אויסגעקומען צו שּפילן ַא צענטרַאלע רָאלע: איך מיין מַײן ווערטערבוך ֿפון לשון–קודש שטַאמיקע ווערטער ֿפון 1997, מיט זַײן ֿפַארטָאּפלטער 
אויֿפלַאגע ֿפון 2012, און דָאס ייִדיש–ֿפרַאנצייזישע ווערטערבוך ֿפון 2002. ביידע ווערטערביכער זענען צונויֿפגעשטעלט געווָארן לויט ַאן ענלעכן ַארבעטס–

שטייגער, ווָאס בַאשטייט ֿפון, ערשטנס, ַא בַאשטימטן ָאבער נישט ריזיקן סכום אייגן וויסן; צווייטנס, ֿפון הסּתּפקות–במועט אויֿפן ֿפינַאנציעלן געביט; דריטנס, 
ֿפון ׂשכל–הישר און זיצֿפלייש אויֿפן מעטָאדָאלָאגישן געביט, און ֿפערטנס, ֿפון גרייטקייט צוצונעמען שוּתֿפים און ָאנצונעמען ֿפרעמדע דעות אויֿפן וויסנשַאֿפטלעכן 

געביט. ביידע ווערטערביכער זענען ֿפינַאנסירט און ַארויסגעגעבן געווָארן דורך דער ּפַאריזער מעדעם–ביבליָאטעק. זיי זַײנען דער רעזולטַאט ֿפון דער ַארבעט, 
ֿפעיִקייט און גוטן ווילן ֿפון ַא קליינער גרוּפע מיטַארבעטערס, צווישן וועלכע עס הָאט זיך נישט געֿפונען קיין איין ּפרָאֿפעסיָאנעלער לעקסיקָאגרַאף. דָאס 

ווערטערבוך ֿפון לשון–קודש שטַאמיקע ווערטער איז ביז הַײנט דָאס ֿפולסטע ווָאס עקזיסטירט אין זַײן ּתחום. דָאס ייִדיש–ֿפרַאנצייזישע ווערטערבוך איז ביז 2008 
געווען דָאס ֿפולסטע צוויישּפרַאכיקע ייִדישע ווערטערבוך ֿפון ַאלע צַײטן, ָאבער אין 2008 איז אים, צו מַײן ֿפרייד, ַארויסגעקומען ַאן ערנסטער קָאנקורענט: דער 

ייִדיש–ווַײסרוסישער ווערטערבוך ֿפון ַאלעקסַאנדער ַאסטרַאווּוך, ווָאס איז שוין ַאֿפילו נישט דער אויֿפטו ֿפון ַא קליינער גרוּפע, נָאר ּפשוט ֿפון ַא יחיד, ַאן אמתן 
לעקסיקָאגרַאף ָאבער ווָאס הָאט ּכל–ימיו געלעבט ֿפון סטָאליערַײ.

דָאס ווַאזשנע גערעטעניש ווערטערביכער ֿפונעם לעצטן יָארצענדליק איז דער ּפועל–יוצא ֿפון צוויי הויּפט–גורמים. ֿפון איין זַײט דַארף מען רעכענען די 
ווירקונג די דרַײ גרויסע אויֿפטוען ֿפונעם ֿפריִערדיקן יָארצענדליק, דהיינו ביידע ּפַאריזער ווערטערביכער ֿפונעם ֿפַארלַאג מעדעם–ביבליָאטעק און ַאסטרַאווּוכס 

ווַײסרוסיש–ייִדיש ווערטערבוך. די דָאזיקע ווערק הָאבן געוויזן, ַאז מע קען אונטערנעמען ערנסטע לעקסיקָאגרַאֿפישע ַארבעט אויך ָאן ּפַאטענטירטע 
ּפרָאֿפעסיָאנַאלן, און זיי הָאבן דערצו צוגעשטעלט ַא ֿפַארטיקן בַאגלייבטן יסוד אויף צו בויען דערויף נַײע און ַאֿפילו ֿפולקומערע ווערטערביכער. זיי הָאבן 

סטימולירט ייִדיש–קענערס, אוניווערסיטַאריער צי נישט, צו ֿפַארקַאשערן די ַארבל און ווַײזן די זעלביקע קונץ, צי נָאך ַא גרעסערע, אין דער ריכטונג ֿפון ַאנדערע 
שּפרַאכן. ֿפון דער צווייטער זַײט, ווירקן אויֿפן נַײעם דור ייִדיש–ווערטערביכער די רעסורסן ֿפון קָאמּפיוטערַײ און אינטערנעץ, ווָאס הָאבן צום ערשטן מָאל 

דערמעגלעכט ָאנצוקומען גרינג און גיך צו ָאן ַא שיעור מקורים מּכל–המינים: אי ַאן אויסגעברייטערטן קָארּפוס, אי לעקסיקָאגרַאֿפישע און ֿפילָאלָאגישע מקורים 
ֿפון ֿפריִערדיקע צַײטן, דָאס ַאלץ — אין דער ֿפָארעם ֿפון ַא שלל סקַאנירטע און, גָאר לעצטנס, אויך נומעריזירטע מַאטעריַאלן. ַאזעלכע רעסורסן העלֿפן נישט בלויז 

אויסצוטַײטשן און ממילא ַארַײנצונעמען אין ווערטערביכער ווָאס ַא מָאל מער ווערטער און אויסדרוקן. זיי העלֿפן אויך דערגַאנצן די ָאּפטַײטשן און אויסבעסערן 
גרַײזן און אומּפינקטלעכקייטן ֿפון ַאלע ביז–איצטיקע ווערק, ַארַײנגערעכנט דעם ייִדיש–ֿפרַאנצייזישן ווערטערבוך, ווָאס הָאט די מעלות ָאבער אויך ַא סך חסרונות 

ֿפון דער ֿפריִערדיקער, ערֿב–אינטערנעצישער ַארבעטס–שיטה.

בעיקר ַא דַאנק דעם ערשטן גורם, דָאס הייסט — ַא דַאנק דער ווירקונג ֿפון די ּפַאריזער און מינסקער אויֿפטוען, הָאבן געקענט דערזען די שַײן בַײנֿפעלד–
בָאכנערס, טישענקָאס, סָאלדַאטָאווס און ווַײנבלַאטס ווערטערביכער.

דער צווייטער גורם — די נַײע שֿפע ֿפון מקורים דורך אינטערנעץ און די נַײע אוֿפנים ֿפון מיטַארבעט דורך אינטערנעץ — איז זייער קענטיק אי אינעם 
מָאנומענטַאלן ַארומנעמיקן ענגליש–ייִדישן וו”ב ֿפון גיטל שעכטער און הערשל גלעזער, אי אין אונדזער ָאקערשט צוגעקומענעם ייִדיש–נידערלענדישן ווערטערבוך 

ֿפון יוסטוס ֿפַאן דע קַאמּפ. ָאבער יעדע איינע ֿפון די צוויי צום לעצטן דערמָאנטע דערגרייכונגען איז דערווַײל ַא יחיד–במינו.

דָאס נַײע ענגליש–ייִדישע ווערטערבוך איז איינציק דערמיט, ווָאס ביז ַאהער הָאט מען זיך בכלל נישט געהַאט ֿפַארמָאסטן צו געבן ייִדישע ָאּפטַײטשן ֿפַאר ַאזַא 
ריזיקן סכום ווערטער און אויסדריקן ֿפון דער סַאמע רַײכסטער און ֿפַארשּפרייטסטער וועלטשּפרַאך. די ּפרָאבלעמען ֿפון ֿפרעמדשּפרַאכיק–ייִדישע ווערטערביכער 

ֿפָאדערן ַא בַאזונדערע בַאהַאנדלונג צו וועלכער איך קען דערווַײל נישט צוטרעטן.

יוסטוסעס ווערטערבוך, ווידער, איז איינציק לויט זַײן ריזיקן און ּכסדר ווַאקסנדיקן ֿפַארנעם, און אויך לויט זַײנע גילגולים, ווַײל יוסטוס הָאט אים 
אונטערגענומען, אויב איך הָאב נישט קיין טעות, אינעם בראשית ֿפון דער קָאמּפיוטער–ּתקוֿפה, און מיט זַײן אייגענער מי און התלהֿבות נישט נָאר געֿפירט ּכסדר די 

ַארבעט ֿפון זַאמלען און ָאּפטַײטשן, נָאר אויך ֿפון צוּפַאסן זיך צו די די נַײע מיטלען און זיי בַאניצן גרינטלעך.

אויסזוכנדיק ַא ריי ווערטער אין יוסטוסעס ערשט ּפובליקירט ווירטועל ווערטערבוך, הָאב איך געקענט זיך שַאֿפן ַא בילד ֿפונעם ברייטן ֿפַארנעם ֿפונעם אויֿפטו, 
דָאס הייסט, די ֿפַארצווַײגטע ֿפַארבינגונדען ֿפון יעדן זוכווָארט מיט צונויֿפגעשטעלטע ווערטער ווּו דָאס איז ֿפַארטרָאטן, מיט ַאנדערע ווערטער ֿפון דער זעלביקער 

משּפחה, מיט ֿפַארבונדענע אידיָאמַאטישע אויסדרוקן, ווערטלעך און שּפריכווערטער. עס איז מיר ָאבער ַא שָאד ווָאס איך הָאב ביז איצט נישט געהַאט קיין צוטריט 
צום גַאנצן מַאטעריַאל: בַײם זוכן ווערטערווַײז מיטן צוגעשטעלטן זוך–מכשיר, קען מען בשום אוֿפן נישט זען וועלכע זענען די ֿפרישע לעקסישע איינסן ווָאס 

ֿפריִערדיקע ווערק הָאבן נישט ַארַײנגענומען, כָאטש אין ַאזַא שלל מיט ווערטער מוזן זיי זיך ציילן אין די שווערע טויזנטער. אין ָאט דער מניעה בין נישט איך דער 
שולדיקער. דערֿפַאר ָאבער איז יָא מַײן שולד, ָאדער ווייניקסטנס מַײן חסרון, ווָאס איך קען נישט קיין הָאלענדיש און ממילא איז מיר אוממעגלעך זיך ַארויסצוזָאגן 

וועגן דער ריכטיקייט ֿפון די ָאּפטַײטשן. איך גלייב ָאבער שטַארק אין יוסטוסעס ַאחריותדיקייט: ער הָאט ַאוודאי געזָארגט ַאז זַײנע ָאּפטַײטשן זָאלן זַײן ּפיקטלעך און 
קלָאר, און זַײן הַאנט — ווי מע זָאגט אויף לשון–קודש — איז נָאך אויסגעצויגן דָאס ַאלץ ווַײטער ַארומצושלַײֿפן און דערגַאנצן.

ַאמסטערדַאם, דעם 22-סטן ֿפעברוַאר 2018 י.
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 1945 נָאך דערשינענע ווערק לעקסיקָאגרַאֿפישע ִידישעי

 

-מיטבא   דער בײ  , שּפראך יִידישער דער אין העברעִיזמען(. 1970 -1894) ישראל, שטיינבערג - 1949
רום 4000 .רויכווערגער. א ֿפון טייליקונג  וורָאצלאוו : נידערשלעזיע, 1949, 334 ז‘. א 
 ווערטער.

ך יִידישער דער ֿפון אוצר(. 5196 -1893) נחום, סטוטשקָאוו - 1950  933, 1950, יִיוואָ , יָארק–ניו. שּפרא 
רשיידענע 50000 ארום‘. ז  .ווערטער ֿפא 

מישע און העברעאישע ֿפון ווערטערבוך:  העברעִיזמען ֿפון אוצר???(.  - 1916) צֿבי, יתום - 1954 רא   א 
ניירא, תשי"ד 1954, 144 ז‘.. שּפראך יִידישער דער אין עלעמענטן   ריאָ  דע זשא 

נטבוך( 1962 - 1886) נחמן, קרוּפין - 1957 ך יִידישער דער אין העברעִיזמען ֿפון הא  , איקוף. שּפרא 
רעס–בוענָאס  ‘ז 12+248, 1957, אײ 

 דער מיט:  ווערטער יִידישע-העברעאיש ֿפון ווערטערביכל( 1958 -1884) יעקב, לעווין - 1958
/  ווָארט יעדן ֿפון דערקלערונג געהעריקער דער און אויסשּפראך ריכטיקער

לע–ֿפרויען-ציקאָ :  יָארק–ניו. לעווין יעקֿב ֿפון צוזאמענגעשטעלט ם צענטרא   יִידישן בײ 
 ‘ז 102, 1958, קָאנגרעס–קולטור

נין - 1960 , העברי הדקדוק תקציר…[ ]מוספים עם:  שלם יידי-עברי מלון(. 2006 - 1904. )מ, צא 
 כרך א-ב. תל אביב ,ווערטערבוך יִידישער–העברעיש ֿפולער/  הפעלים לנטית יסוד-תבניות

ר ֿפון יָארן  לענדא  : לעצטע נייעס, )1960(. מיט הוסֿפות : לעקסיקָאן פון ראשי-ּתיֿבות, קא 
ט– לגעמיינער צײ  לעל צו די יָארן ֿפון דער א  רא  ט–רעכנונג ּפא  לויט דער יִידישער צײ 

טיק, מוסטער- מא  רעכנונג, רעגיסטער ֿפון צָאלן אין אותיות, קיצור ֿפון העברעִישער גרא 
טווערטער. כרך א. א-מ. , ]1[+476 ז‘. כרך ב. נ-ת. ]6[+]477[- בעלן צו בייגן צײ  טא 

ג 1983 רלא   888, ]2[, ק, 11 ע’.  איבערגעדרוקט לייוויק–ֿפא 

רק(, 1966 - 1873) יודא  , יָאֿפע - 1961  דער ֿפון ווערטערבוך גרויסער(. 1975 - 1897) יודל, מא 
ך יִידישער רן גרויסן ווערטערבוך  4.-1 באנד. שּפרא   ניו-יָארק - ירושלים : קָאמיטעט ֿפא 

ך, תשכ"ב-1961-תש"מ 1980, 4 בב’ — באנד 1. א-אום.  ֿפון דער יִידישער שּפרא 
נב. תשכ"ז 1966. לב, 509- 1096,  תשכ"ב-1961. לב, 508, ]4[ זז’. באנד 2. אום-אײ 

נבי-ָאּפבוי. תשל"ב 1971, כד, 1097- 1708, ]4[ זז’ באנד 4. ָאּפבוי- ]4[ זז’. באנד 3. אײ 
 אתרוג. תש"מ 1980. כח, 1709- 2333, זז’.

 ספרות, המשנה, המקרא שפת אוצר כולל; ומקיף שלם:  אידיש-עברי מלון. מאיר, חכם-שכטר - 1963
;  ובספרות בעתונות, בדבור שנתקבלו האחרונים הלשון-חדושי עד וההשכלה הבינים-ימי

( / המלא) הניקוד-חסר והכתיב( החסר) המנוקד הכתיב שבין ההבדל כללי על מבוא בצרוף
  8-318 זז’,1963, מ"בע ספרים הוצאת יק’צ’צ יהושע:  אביב-תל. חכם-שכטר מאיר מאת

–ּתל. מתורגמות בעברית מלים אלפים שבעת. ספרדי-אידיש-עברי כיס מלון. זעליק–ָאשר, הוכמן - 1963
ביב  .1963 א 

רק(, 1966 - 1873) יודא  , יָאֿפע - 1966 נד ווערטערבוך גרויסער(. 1975 - 1897) יודל, מא  -אום. 2 בא 
נב  (1961 זע)’. זז[ 4, ]1096 -509, לב. 1966 ז"תשכ. אײ 

ך - 1968 נרײ   , ‘ז 790,  ווערטערבוך ענגליש-יִידיש, יִידיש-ענגליש מָאדערן (1926-1967) אוריאל, ווײ 
 נ“י 1968 , 1971

רק(, 1966 - 1873) יודא  , יָאֿפע -  נד ווערטערבוך גרויסער(. 1975 - 1897) יודל, מא  נבי. 3 בא  -אײ 
 (1961 זע)’  זז[ 4, ]1708 -1097, כד. 1971 ב"תשל. ָאּפבוי

-ספרדית-צרפתית-אנגלית-יידיש-עברית:  לשוני-רב מילון(. 1973 - 1899) טוֿב–יום, לעווינסקי - 1972
  ּתל-אביב : עדי, תשל"ב, 1972; ]10[-386 זז’.רוסית-גרמנית

ק - 1973 נטאָ  ב“וו ענציקלָאּפעדישער???(.  - 1912) חנוך, רוסא   זמנהוף בית, ירושלים. יִידיש–עסּפערא 
 ‘ ז 670‘, ב 2, 1973

ן - 1979 ניש–יִידיש .יצחק, ניבָארסקי-יהושע–יעקֿב, לערמא   XVI+344‘+ח, 1979, א“ב יִיוואָ . ב“וו שּפא 
 [2003 אוניווערסיטעט גערָאנער איבערדרוק]‘ ז

רק(, 1966 - 1873) יודא  , יָאֿפע - 1980 . 4 באנד ווערטערבוך גרויסער(. 1975 - 1897) יודל, מא 
 (1961 זע)’.  זז, 2333 -1709, כח. 1980 מ"תש. אתרוג-ָאּפבוי

נצייזיש יִידיש ווערטערבוך(. 1999 - 1907) שמואל, קערנער(, 1985-1902) נח, גריס - 1982 .  ֿפרא 
 .פראנקרייך אין קולטור יידישער און יידיש פאר קאמיטעט’. ע[, 1, ]371, טז, 1982

נין מרדכי - 1982 ֿבֿיֿב–תל., ווערטערבוך העברעִישער–יִידיש ֿפולער, צא   ‘ז 472, 1982 הויז–לייוויק, א 

, 1983:.  פארלאג-הרדוף[ 3/ ] ווערטערבוך יידיש-ענגליש, ענגליש-יידיש,  הרדוף מענדיל דוד - 1983
 .241-118, 1997 איבערדרוק טער5, 1988

ּפיראָ  - 1984 ק(, 1973 - 1899) משה, שא  ן(, 1950-1890. )ע, סּפיווא   יידישער-רוסיש.)???(. מ, שולמא 
זיק רוסקי:  מאסקווע. ווערטער 40000 בא  :  ווערטערבוך  סטערעָאטיּפישער. 1984, יא 
 ‘.ז 720. 1989 איבערדרוק

1988 - Coldoff ,Harry .A Yiddish dictionary in transliteration . [Toronto, 
Ont.] : Proclaim, c1988 ; xii, 223 p. : ill. ; 23 cm.  

סברָאט(, 1999 - 1907) שמואל, קערנער - 1989 נצייזיש(.  - 1946) בערל, ווײ  . ווערטערבוך יִידיש-ֿפרא 
ריז‘, ז 527   . 2000, ביבליָאטעק-מעדעם, 1989 קָאמיטעט:  ּפא 

די – 1989 ך גענא  נד‘ סָאוו, עסטרײ  גע( )98-97) 2-1’ נומ. היימלא   --( 1989, 1’ נומ זשורנאל צום ביילא 
 נומ’ 4-3 )100-99( )ביילאגע (.ה-א) 1 העפט:  ווערטערבוך רוסישער-יידיש קורצער

  צום זשורנאל נומ’ 3, 1989( -- קורצער יידיש-רוסישער ווערטערבוך : העפט 2 )וו-ש(  

1990 - Lötzsch, Ronald . Jiddisches Wörterbuch /. Leipzig : 
Bibliographisches Institut, 1990. 204 p.   (טשיש-יִידיש ( דײ 

נישע טײ  נסקריּפציע לא   .טרא 

ן)???(,  יוסף, גורי - 1992 , ווערטערבוך רוסישער-העברעִיש-יִידיש קורצער)???(.  שאול, ֿפערדמא 
  ח-141-9 זז',ירושלים(, ב"תשנ)

ניש שּפאניש-יִידיש)???(.  מָאטל, גרינשטיין - 1993 +  330(, 1993) מעקסיקע. ווערטערבוך יִידיש–שּפא 
 ‘ז 349

זואָ , אועדא   - 1993 ניש-יִידיש(. ]?-1943) קא  ּפא   ‘ ז 407- 1993[. ווערטער 28000[ : ]ווערטערבוך יא 

ן)???(,  יוסף, גורי - 1994 , ווערטערבוך ענגלישער-העברעיש-יידיש קורצער??(. )? שאול, ֿפערדמא 
רטָאן, 142 ז‘(, ד"תשנ)  ירושלים, יוסף מא 

ינישער-יִידיש קורצער, טָארטשינסקי. י - 1996  ‘  ז 206, 1996 קִיעוו.  ווערטערבוך אוקרא 

מיקע-קודש-לשון ֿפון ווערטערבוך. (1947) יצחק, ניבָארסקי - 1997  דער מיט/ יִידיש אין ווערטער שטא 
-מעדעם:  ּפאריז,  ניבָארסקי אליעזר דרוק צום צוגעגרייט;  נויבערג שמעון פון מיטהילף

 ‘ז 306,  1997, ביבליָאטעק

מישע ווערטער אין דער יִידישער שּפראך : זייער אויסלייג און  רא  1998 - ווָאלף, משה. העברעִישע און א 
טש אין ענגליש און אין רוסיש. ּפָארטלאנד : יִידישער וועלט  רויסרעד, זייער טײ  א 

נד, תשנ"ט ציע ֿפון ּפָארטלא   ’זז 112,  1998, קָאנגרעס: יִידישע ֿפעדערא 

1998 - A guide to the more common Hebraic words in Yiddish / compiled 
)from various published sources) and arranged by Steven A. 

Jacobson. Fairbanks )Ala.) : S. A. Jacobson, 1998. 344 p..  

1999 Gross, David C .English-Yiddish, Yiddish-English dictionary : romanized./ 3rd, 
expanded edition, Hippocrene Books, Inc, 1999. 9-146 pp. ;  

סברָאט - 2002 נצייזיש-יִידיש( 1947) יצחק, ניבָארסקי(, 1946) בערל, ווײ   דער מיט/ ווערטערבוך ֿפרא 
רבעט מענא   ‘ז 41+632   2002, ביבליָאטעק-מעדעם:  ּפאריז.  נויבערג שמעון ֿפון צוזא 

כער - 2003 ער. חנה, רײ  ,  2003, זק. ש, ירושלים,  העברעִיש-יִידיש;  יִידיש-העברעִיש:  ווערטערבוך נײ 
 ‘ז ח"י+  785

רט. ב“וו יִידיש–שוועדיש–יִידיש - 2005 וויד ּפעטער און קערבעל לענא   מגילה, ברָאמא. דא 

 390,   2007, עליכם שלום:  קראקע, מאקָאש יוליא/  ווערטערבוך יידיש-פויליש, פויליש-יידיש - 2007
 “ז

, ווערטלעך, שפריכווערטער מיט:  ווערטערבוך ווייסרוסישער-דישיִ י ,ווּוךא  סטרא   נדערא  לעקסא   - 2008
נדער  פון סרוסישײ  וו אויף איבערגעזעצט און מלטא  געז... / כווערטלעךײ  גל לעקסא  א 

ווּוך  סטרא   ‘ז 927(, 2008, מינסק)א 

/  נימעןאָ סינ זייערע און ווערטער 6000 איבער פון מלונגא  ז א  :  אוצר ווערטער אידיש, ראטה. א - 2009
 ’ז 438, 2009, מָאנסיי. ראטה. א צונויֿפשטעלערין

טָאוו - 2011 לשָאי. א  , סָאלדא  ר רוסקי–יִידיש בא  ווא   ’ז 927, )רוסל.( ָאװטשעכ.סלא 

ט - 2012 נבלא   ’ז 738, סבא–ּכֿפר. ב“וו רוסיש–יִידיש. ב, ווײ 

מיקע-קודש-לשון ֿפון ווערטערבוך. נ קריניצקא  -.א ניבָארסקי-.ש נויבערג-.י ניבָארסקי - 2012  שטא 
רטָאּפלטע) יִידיש אין ווערטער גע ֿפא   ‘ז 512, ביבליָאטעק-מעדעם:  ּפאריז, ( אויֿפלא 

נֿפעלד - 2013 רומנעמיק. ח, בָאכנער -.ש, בײ   ’ז 704, בלומינגטָאן. ב“וו ענגליש–יִידיש א 

 ’ז 912. קִיעוו. ב”וו רוסישער–יִידיש -. ד, ענקאָ טשטיש - 2013

ִינישער–יִידיש -. ד, ענקאָ טשטיש - 2014  ’ז 942, קִיעוו. ב”וו אוקרא 

רומנעמיק. ה, גלעזער -. ג, שעכטער - 2016  ’ז 826, בלומינגטָאן. ב”וו יִידיש–ענגליש א 

ןֿפ - 2018 מּפ דע א  ם(, ווירטועל) ב”וו נידערלענדיש–יִידיש. י, קא  מסטערדא   .א 

 
רשיידענע אין דערשינען ווָאס ב“וו ֿפון בענד ָאדער) ווערטערביכער 47 הּכל–סך  ביז  1949 ֿפון (יָארן ֿפא 

ניזירטע 4 זיי ֿפון .2018  .רָאמא 
 

ן לויט  : יָארן–דערשײ 
1949 - 1958 : 5 
1959 - 1968 : 6 
1969 - 1978 : 3 
1979 - 1988 : 6 

1989 - 1998 : 11 
1999 - 2008 : 7 
2009 - 2018 : 9 

 
 

  14 — יִידישע–יִידיש
  אוצר
  (4( גווב

קָאבסָאן ,98 ווָאלף ,97 ניבָארסקי ,58 לעווין ,57 קרוּפין ,54 יתום ,49 שטיינבערג :ק“ל  ,98 יא 
  (8( 12 ניבָארסקי
 09 רָאטה : סינָאנימען

 
 צוויישּפרַאכיקע

  22 — שּפרַאך ַאנדערע—יִידיש .1 
נֿפעלד ,99 גרָאס ,88 קָאלדָאף ,וו“א 83 הרדוף ,68 אּווו : ענגליש–יִידיש   (5(  בָאכנער–בײ 
נין : העברעיש–יידיש כער ,82 צא    (2(  03 רײ 
נצייזיש–יִידיש סברָאט ,82 קערנער–גריס : ֿפרא   (2(  02 ניבָארסקי–ווײ 
ניש–יִידיש ן : שּפא   (2(  1993 גרינשטיין ,79 ניב–לערמא 
טש–יִידיש  1990 לָאטש : דײ 
ניש–יִידיש ּפא   1993 אועדא   : יא 
 05 קערבל : שוועדיש–יִידיש
טָאוו ,89 ה“ס : רוסיש–יִידיש ט ,2011 סָאלדא  נבלא   (4( 2013 טישענקאָ  ,2012 ווײ 
ִיניש–יִידיש  (2( 2014 טישענקאָ  ,96 טָארטשינסקי : אוקרא 
קָאש : ּפויליש–יִידיש  07 מא 
סרוסיש–יִידיש ווּוך : ווײ  סטרא   08 א 

 
  12 — יִידיש—שּפרַאך ַאנדערע .1 

זער-.ג שעכטער ,99 גרָאס ,וו“א 83 הרדוף ,68 אווו : יִידיש–ענגליש  4 — 16 .ה גלא 
נין : יִידיש–העברעיש כער ,63 חכם–שכטר ,60 צא   3 — 03 רײ 

ּפיראָ  : יִידיש–רוסיש ק/שא  ן/סּפיווא   1984 שולמא 
נצייזיש סברָאט–קערנער : יידיש–ֿפרא   89 ווײ 

ניש  1993 גרינשטיין : יִידיש–שּפא 
קָאש : יִידיש–ּפויליש  2007 מא 

נטאָ  ק : יִידיש–עסּפערא   73 רוסא 
 

  4 — ֿפילשּפרַאכיקע
ן  טש+שּפ+ֿפר+ענג+ייד+העב לעווינסקי ; 63 שּפ'ייד'עבר הָאכמא  –גורי רוסיש+העבר+יִיד ; 72 רוס+דײ 

ן ן–גורי ענגליש+העבר+יִיד ,92 ֿפערדמא    4 — 94 ֿפערדמא 

ייִדישע לעקסיקָאגרַאֿפישע ווערק דערשינענע נָאך 1945


