
 

 אין ָאנדענק ֿפונעם זיידע ֿפון דער יִידישער ליטערַאטור

 

געווידמעט , אין ָאדעס איז ֿפָארגעקומען ַאן אינטערנַאציָאנַאלע קָאנֿפערענץ
ט ֿפונעם קלַאסיקער ֿפון דער יִידישער ליטערַאטור ַײ יָארצטער100 רדע

 מענדעלע מוכר סֿפרים

 

 דורך דעם אינטערנַאציָאנַאלן יִידישן ן געוועדי קָאנֿפערענענץ איז ָארגַאניזירט
 ירונגדי עֿפענונג ֿפון דער קָאנֿפערענץ ַאון די ּפרעזענט. צענטער ״מגדל״-קהילה

 22דעם  דורכגעגַאנגען זַײנען מענדעלע״ מניקסֿפרי-מוכרֿפונעם בוך ״
די מָאסמיטלען ֿפונעם צווייטן טָאג ֿפון דער . מוזיי-אינעם ליטערַאטורָאקטָאבער 

ָאנֿפערענץ זַײנען דורכגעגַאנגען אין דער ביבליָאטעק ֿפונעם ָאדעסער ק



 די געלערנטע און געהַאלטן די לעקציעסהָאבן עס . נַאציָאנַאלער אוניווערסיטעט
.נע ַאון ישרַאלִיסּפעציַאליסטן ֿפון אוקרַא  

ער דַא גרינ, דיכטערַא , שרַײבערַא  -)  1917 – 1836(ר סֿפרים כמענדעלע מו
ויף יִידיש הָאט געוווינט אין ָאדעס די לַאנגע יָארן ֿפון זַײן  ליטערַאטור און דערֿפ

.לעבן  

 

טעלע ֿפונעם שויף דער מען אים אַײנגעלַאדן אין ָאדעס א יָאר הָאט 1881אין 
מיט וועלכן ער , ״ּתורה-ּתלמוד״ַאנשטַאלט -ֿפַארווַאלטער ֿפונעם יִידישן לערן

. יָאר1917ן טויט אין הָאט ָאנגעֿפירט ביז זַײ  

ארום מענדעלע הָאט זיך ֿפַארזַאמלט ַא גרוּפע אויסטערלישע יִידישע 
חיים נחמן , עליכם-ַאזעלכע ווי שלום, ליטערַאטן און געזעלשַאֿפטלעכע טוערס

.דובנָאוו ַאון ַא סך ַאנדערע. ש, ביַאליק  

שַארף רים  מענדעלע מוכר סֿפאיזאין זַײנע דערציילונגען ַאון רָאמַאנען 
,  קָארוּפציע–ארויסגעטרָאטן קעגן די חסרונים ֿפון דער יִידישער געזעלשַאֿפט 

 סַאטירע און זַײן שַאֿפונג צייכנט זיך אויס מיט. ּפרָאסטיטוציע און ַאזוי ווַײטער
הייבט ער זיך אויף ביז די ּפָאעטישע , אין דער זעלבער צַײט ָאבער, סַארקַאזם

ֿפן ווייטיק און ליבע וועגן ַא ביטערן גורל ֿפון זַײן ן טייטמדערציילנדיק , הייכן
 הָאט מען ווערקזַײנע . ֿפָאלק און וועגן דער רָאלע ֿפון ַא ״קליין מענטשעלע״

איבערגעזעצט , ּפובליקירט אין ּפוילן און ַאמעריקעֿפונעם מחבר בַײם לעבן 
. ין ֿפססרליקירט אמלחמה ברייט ּפוב- וועלטאויף רוסיש און ביז דער צווייטער  



 ,בַאשטייט אין דעםֿפַארדינסט ֿפון מענדעלע מוכר סֿפרים - הויּפטערָאבער ד
 און שּפרַאך-ער הָאט אויֿפגעהויבן יִידיש ביז דער הייך ֿפון ַא ליטערַאטורווָאס 
.שּפרַאךש ֿפַאר ַא מער ּפלַאסטישער ִי ער הָאט געמַאכט העברעווָאס  

 

זַײנען , ּפעריָאד-מּפליצירטקייט ֿפונעם רעווָאליוציעויף ַא קָאוקט אקנישט גע
ֿפָארשטייערס , אויף דער לוויה ֿפונעם שרַײבער געקומען די טויזנטער ָאדעסיטן

די גרויסע און קליינע ָאדעסער . ֿפון ֿפַארשיידענע ּפַארטייען און ָארגַאניזַאציעס
ַא סך מענטשן ֿפון , גןַאלן הָאבן ּפובליקירט די נעקרָאלָאנצַײטונגען און זשור

 און אויסלַאנד הָאבן אויסגעדריקט זייער דֿפַארשיידענע שטעט ֿפון רוסלדַאנ
.מיטגעֿפיל  

 עס הָאט זיך ּווו, גַאס- דעגטיַארנַאיַא הָאט דיָאדעסדיקער מלחמהאין ֿפַאר
אין . סֿפרים מוכר ֿפון מענדעלע  נָאמעןדעםגעטרָאגן , ּתורה״-געֿפונען ״ּתלמוד

נישן יִידישן ִי ַאלאוקרַאמען געעֿפנט אין ָאדעס דעם ערשטן יָאר הָאט 1927
.סטן שרַײבערּווועלכער הָאט אויך בַאקומען דעם נָאמען ֿפונעם בַאוו, מוזיי  

ין  ַארויסגעֿפירט מענדעלעס מצווה קידי נַאציס בןהָאבעת דער ָאקוּפַאציע 
סוף זיבעציקער יָארן .  יָאר1949ווידעראויֿפגעשטעלט אין מע הָאט זי . רומעניע

 ַאריבערגעטרָאגן  הָאטמע און עולם-טן יִידישן בית2ליקווידירט דעמ הָאט מען 
.עולם ֿפון ָאדעס-טן אינטערנַאציָאנַאלן בית2קֿבר אויֿפן דעם שרַײבערס   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ״מיר וווינען אויף ַאלטַײ״
נַאול גייט דורך אין בַארעטנָאֿפעסטיווַאל מיט ַאזַא נָאמען  

 
kovchin.ru 

ַאין משך ֿפון צוויי ווָאכן וועט מען בַאקענען די געסט ֿפונעם ֿפעסטיווַאל מיט דער 
וועלכע וווינען אויף דער , געשיכטע ַאון קולטור ֿפון די נַאציָאנַאליטעטן

דער ֿפעסטיווַאל גייט דורך אין דער . טעריטָאריע ֿפונעם ַאלטַײער קַאנט
.מוזיי ֿפַאר קַאנטקענטעניש-ַײער מלוכהגעבַײדע ֿפונעם ַאלט  

די ֿפָארשטייערס ֿפון ֿפַארשיידענע ֿפעלקער בַאקענען דעם עולם מיט זייערע 
, טובים-יום-יִידן וועלן דערציילן וועגן די הַארבסט, למשל. טובים-נַאציָאנַאלע יום

.מינהגים-אוקרַאִינער וועלן דעמָאנסטרירן די חתונה  

, ּפוילישע, דַײטשישע, עס וועלן אויך ווַײזן די רוסישע ּפרעזענטַאציייערעז
בַאשקירישע און ווַײסרוסישע אַײנוווינערס ֿפונעם , טָאטערישע, מָארדָאווישע

.קַאנט  

 



 

 

רעווָאליוציע- נָאך דער ָאקטָאבערערשטע צוויי יָאר די  

 

צענטער גייט דורך ַאן -אינעם מָאסקווער יִידישן מוזיי און טָאלערַאנץ
די געשיכטע ֿפון איין ֿפָאלק אין די יָארן ? ַײהייט ״יעדערן צו ֿפרסשטעלונגאוי

 ֿפון רעווָאליוציע״

 

https://rg.ru 

וועלכער הָאט אין זיך ַארַײנגענומען די קינסטלערישע און , דָאס איז ַא ּפרָאיעקט
טער ַא סך ֿפון וועלכע זעט דער בריי, דָאקומענטַאלע בַאווַײזן ֿפון דער עּפָאכע

אויף דער אויסשטעלונג זַײנען ֿפָארגעשטעלט די . עולם צום ערשטן מָאל
 ֿפַארשיידענעדי ּפלַאקַאטן און טעַאטרַאלע ַאֿפישעס ֿפון , די ביכער, בילדער
על , די ווערק ֿפון מַארק שַאגַאל. ַארכיוון און ּפריווַאטע קָאלעקציעס, עןמוזיי

 אויף יִידיש ֿפלוגבלעטלעך-ליסיצקי און רָאבערט ֿפַאלק בַאגלַײך מיט ַאגיטַאציע
ָאנערע ָארגַאניזַאציעס דערלויבן ַא קוק טָאן אויֿפן יאון ּפלַאקַאטן ֿפון רעווָאליוצ
טיקן לעבן ֿפון דער יִידישער געזעלשַאֿפט אין דעם ווידערשּפרעכלעכן און ֿפילזַײ

.ּפעריָאד  

 



ווָאס עס הָאט אים ָאּפגעשַאֿפן נָאר די צַײטווַײליקע , המושֿב-דער ּתחום
נָארמע ֿפַאר יִידן אין גימנַאזיעס און -די ּפרָאצענט,  יָאר1917רעגירונג אין 
ט זיי ָארגַאניזירט אויך די ווָאס עס הָא, ֿפילצָאליקע ּפָאגרָאמעןדי , רעַאלע שולן

די בַאשולדיקונגען אין ַאזוי גערוֿפענע , ַאנטיסעמיטישע ״שווַארצע סָאטניע״
ּפָאליטישע לַאגע הָאט געשטויסן די יִידישע -ַאזַא סָאציַאל: ע מָארדן״״ריטוַאל

וועלכע הָאט , ָאנערער בַאוועגונגילייט אין די רייען ֿפון דער רעווָאליוצ-יונגע
הָאט , אין דער זעלבער צַײט. זָאגט סָאלידַאריטעט און גלַײכרעכטיקייטצוגע

אייגנטום -מַאכט מיטן ּפריווַאט-ער סָאוועטןִידער קַאמף ֿפון דער ֿפר
וועלכע זַײנען געווען ֿפַארבונדן מיט ,  די יִידישע קרַײזןאויֿפגעשטעלט

.די בָאלשעוויקעסקעגן , אינדוסטריע און הַאנדל  

ָאנערע יָארן העלֿפט יאין די בַאדינגונגען ֿפון די ערשטע רעווָאליוצזיך  ָארִיענטירן
דער אויסשטעלונג הָאט דעם טייל ֿפון -איבער ָא – די כרָאניק ֿפון די געשעענישן

. 1917ּפרָאיעקט ״- מולטימעדיַאדער אויטָאר ֿפונעם, געַארבעט מיכַאִיל זיגַאר
.די ֿפרַײע געשיכטע״  

 , איזצענטער״- מוזיי און טָאלערַאנץן ״יִידישםעעלונג אין דדי איצטיקע אויסשט
ווָאס מע ֿפירט , ַארבעט-ַא לָאגישער ֿפָארזעצונג ֿפון דער ֿפָארש, ֿפון איין זַײט

איז דָאס ַא זעלבסטשטענדיקער , און ֿפון דער ַאנדערער זַײט, דורך אינעם מוזיי
היסטָארישן מַאטעריַאל און לויט אוניקַאלער לויט זַײן ַארבעט מיט ַא , ּפרָאיעקט

  . וויזועלער ֿפַארקערּפערונגןזַײ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קיך ָאן די גרענעצן

 

. אין כַאבַארָאווסק הָאט זיך ֿפַארענדיקט ַא ֿפעסיווַאל ״קיך ָאן די גרענעצן״
ווּו , ּפַאלַאץ-נעמערס הָאבן זיך ֿפַארזַאמלט ַאינעם ֿפרַײנדשַאֿפט-די ָאנטייל
ָארגעשטעלט זייערע נַאציָאנַאלע מַאכלים און בַאקומען די זיי הָאבן ֿפ
 דיּפלָאמען

 

ttp://moj-recept.ru/ 

די קָאנרוקסַאנטן הָאבן . דער ֿפעסטיווַאל הָאט געדויערט עטלעכע חדשים
- רַאדיָאין דערדערציילט וועגן זייערע טרַאדיציעס און קולינַארע סודות א

נד״ און אינעם עֿפיר ֿפונעם טעלעקַאנַאל  ״מיזרח ֿפון רוסלַאטרַאנסלירונג
 זייערע נַאציָאנַאלע מַאכלים ַאין געקָאכטנעמערס הָאבן -די ָאנטייל. ״גובערניע״

די . וועט זַײן געשמַאק״ מיט ווַאלענטינַא ָאלעקסענקָאס׳דער ּפרָאגרַאם ״
נגען יוזשעטן וועגן דעם לעבן ֿפון נַאציָאנַאלע געמיינדעס זַײנען ַארויסגעגַאס

די קָארעסּפָאנדענטן זַײנען געווען . אויך אין דער ּפרָאגרַאם ״ַא גרויסער שטָאט״
.קָארייער און נַאנַײער, רוסן, ווַײסרוסן, יִידן, צו גַאסט בַײ די טָאטערן  

מע . נעמערס ֿפונעם ֿפעסטיווַאל-מע הָאט נישט אויסגעקליבן די בעסטע ָאנטייל
.ַאלע מַײסטערס און קעכערסהָאט בַאלוינט מיט דיּפלָאמען   



 ַאוהל דוד אין וויטעבסק

 

 יָאר געעֿפנט 100טע צאין וויטעבסק הָאט זיך צום ערשטן מָאל ֿפַאר די לע
 די נַײע סינַאגָאגע

 

https://sputnik.by 

 וויטעבסק ֿפונקצִיָאנירט ַאינעם ַאלטן הָאט די סינַאגָאגע ֿפוןער יָארן 1980סוף 
 דָארטן ַא רעמָאנט און מער ווי ַא ֿפערטל געמַאכטהָאט מע . הילצערנעם הויז

ּתֿפילה יָארהונדערט הָאבן די ָארטיקע יִידן זיך ֿפַארזַאמלט אין ָאט דער שול 
ווָאס (עבן דער שול נ יָאר הָאט מען 2015 אין .טובים-ם יוָאּפמערקן די און טָאן

.ן די נַײע סינַאגָאגע ָאנגעהויבן בויע)גַאס- אויף גריבָאיעדָאווגעֿפינט זיך  

ווּו , די שיינע געבַײדע הַארמָאנירט מיטן ַאלטן שטָאטישן רַאיָאן ּפעסקָאווַאטיקי
דָא הָאבן זיך ֿפַארהיט די . ֿפון לַאנג הָאבן געוווינט ַא סך יִידישע משּפחות

.טן יָארהונדערט19ווָאס געדענקט נָאך דעם , ציגל ע רויטןהַײזער ֿפו  

אין דער . זוי הָאט מען ָאנגערוֿפן די נַײע סינַאגָאגע ַא–״אוהל דוד״ 
ַא , ווּו מע דַאוונט, זַאלר גערַאמעצוויישטָאקיקער געבַײדע זַײנען ֿפַארַאן ַא 

 די לָאקַאלן זַײנען בַאּפוצט מיט די קָאּפיעס ֿפון שַאגַאלס .ַא מקווה, קלַאס-לערן
ם ּפרָאיעקט הָאט געַארבעט איבער דע. וויטרַאזשן ״די צוועלף יִידישע שֿבטים״

 ַאלעקסיי –טייל -די קָאמּפַאניע ״ווירסָא״ און איבער זַײן ַארכיטעקטור



זַײנען איצט ַאן  – די ַאלטע ַאון די נַײע –ביידע געבַײדעס . ֿפעדָאריסטָאוו
.קָאמּפלעקס-איינהַײטלעכער סינַאגָאגע  

 

: לויט די אינֿפָארמַאציעס ֿפון די זַײטלעך  
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