
 ווען ַאנַא הָאט געטרָאֿפן יִידיש

  
זי הָאט .  טָארָאנטער אוניװערסיטעטאינעםַאנַא שטערנשיס איז ַא ּפרָאֿפעסָאר ֿפון יִידישע לימודים 

ַאנַא איז ַא מחבר . 2001אין ) ענגלַאנד(אוניװערסיטעט  ערָאקסֿפָארדאינעם געקרָאגן איר דָאקטָארַאט 

 ״1939 – 1923  , ֿפַארבַאנד-ן סָאװעטןיולערע יִידישע קולטור אּפָאּפ: ֿפון ״סָאװעטיש און ּכשר

געשיכטע ֿפון יִידישן לעבן אונטער -ּפה-די בעל: און ״װען סָאניַא הָאט געטרָאֿפן בָאריסן) 2006(

  .)2017 (סטַאלינען״

װי , מהמלח-ַאנַא הָאט ָאנגעשריבן ַא סך ַארטיקלען װעגן סָאװעטישע יִידן בשעת דער צװַײטער װעלט

איז זי . ֿפַארבַאנד קָאלַאּפס-מיטן טרָאּפ אױֿפן ּפעריָאד ֿפונעם סָאװעטןאױך װעגן דער יִידישער קולטור 

-מיזרח(״ East European Jewish Affiarsרעדַאקטָארשע ֿפונעם ַאקַאדעמישן זשורנַאל ״-ַא מיט

עטלעכע .  יִידישער געשיכטע דוד שנירצוזַאמען מיט ּפרָאֿפעסָאר ֿפון דער) אײרָאּפעִישע יִידישע ענינים

  . ַארטיקלען ֿפון יעדן נומער הָאבן צו טָאן מיט יִידיש



 דער און יִידיש לטוֿבות ַארבעט איר װעגן )יָארק-ניו( בָארָאדולינען ניקָאלַײ טדערצײל הָאט ַאנַא

 טערצוויי דער ֿפון ידערל ָאּפגעֿפונענע לעצטנס ֿפון ֿפָארשונג איר װעגן סּפעציעל און קולטור יִידישער

 .מלחמה-װעלט

  

   טָארָאנטָא – ָאקסֿפָארד – מָאסקווע

 מיטן ,צַײטן ַאלטע די מיט ,נָאסטַאלגיע מיט ַאסָאצִיִירט ָאֿפט ווערט יִידיש ַאז ,בַאמערקן װיל איך

 טעכנָאלָאגישן גרױסן ןמיט צוזַאמען יִידיש קומט לעבן מַײן אין .שטײגער-נסלעב דיקןשטעטל

 און טרַאנסֿפָארמַאציע מין ַאזַא ֿפון עדות ַאן זַײן צו ֿפַארגעניגן ַא טַאקע איז דָאס און .גרעסּפרָא

  .דיגיטַאליזַאציע גלָאבַאלער ֿפון ּתקוֿפה דער יןא יִידיש ֿפון אינטעגרַאציע

 ,מָאסקװע אין איך בין געװָארן ױרןגעב .צוריק יָארן סך ַא מיט יִידיש לערנען זיך ָאנגעהױבן הָאב איך

 ֿפָארגעקומען איז לטָאדעמ .1991 אין אוניװערסיטעט היסטָארישן רוסלענדישן אינעם ַארַײנגעטרָאטן

 יִידישע די ֿפָארגעשטעלט מָאל ַא װידער הָאט מע און ,ֿפַארבַאנד-סָאװעטן ֿפונעם אַײנברָאך דער

 זיך הָאב איך !אינטערעסַאנט יקֿפַארכַאּפנד געװען ס׳איז .װערסיטעטןיאונ רוסלענדישע די אין לימודים

 צװישן .טָאג צו הַײנט לערערקעס יִידישע בעסטע די ֿפון אײנע – ןצוקער שֿבע מיט יִידיש געלערנט

 ,רָאסקעס דוד װי ַאזעלכע ,װיסנשַאֿפטלער און ּפעדַאגָאדן ָאנגעזעענע די געװען זַײנען לערערס מַײנע

 װָאס ,ּפרָאֿפעסָארן ַאנדערע סך ַא און )עדן-גן ליכטיקן ַא בןהָא ער זָאל( מַאןשֿפי ּפסח ,ניבָארסקי יצחק

 איך הָאב דעם נָאך . געקנעלט מסירת־נֿפשדיק אונדז מיט הָאבן און מָאסקװע ןייק געקומען זַײנען

 זיך יָאר ַא ֿפון במשך און אוניװערסיטער ָאקסֿפָארדער נעםאי יִידיש לערנען מַײן געװען ממשיך

 .ּפרָאגרַאם עעֿפעקטיװ און אינטענסיװע ַאן זײער געװען יזאס׳ .יִידיש אױף ודיםלימ ַאלע געלערנט

 בַאקומען איך הָאב ָאקסֿפָארד אין .יִידיש אױף נָאר זיך צװישן גערעדט הָאבן ,סטודענטן זעקס ,מיר

 ָאנטָאטָאר ןייק געקומעןָאנ .ליטערַאטור רוסישער און יִידישער מָאדערנער דער אין דָאקטָארַאט מַײן

 ֿפון אוניװערסיטעט אינעם יִידיש ֿפון ּפרָאֿפעסָאר ַא װי איך ַארבעט יָאר 16 װי מער שױן און

 שטַארק בין איך .ליטערַאטור און קולטור יִידישע סָאװעטישע די איז סּפעציַאליטעט מַײן .טָארָאנטָא

  .יִידן סָאװעטישע די ֿפון כטעסגעשי-לעבן און מעשֹיות זַאמלען אין ,ֿפָאלקלָאר אין ֿפַאראינטערעסירט



  

 ּכשר און סָאוועטיש

  

 אין און יִיװָא ֿפון סטיּפענדיע ַא בַאקומען איך הָאב ,דיסערטַאציע מַײן אױף געַארבעט הָאב איך װען

-סָאװעטן ֿפון יִידן װעגן מַאטעריַאלן-ֿפָאלקלָאר די ָאּפזוכן יָארק-ניו קײן ֿפָארן צו ומעןגעק יָאר 2000

 לטָאדעמ הָאט מע װָאס ,לידער – ליטערַאטור ּפָאּפולערע די געֿפינען געװָאלט הָאבכ׳ .נדֿפַארבַא

 לטָאדעמ הָאט מע װָאס ,מאכלים יִידישע ֿפון רעצעּפטן ,געשּפילט הָאט מע װָאס ,שּפילן ,געזונגען



 ,רעמָאנט ַא אױף ןמע ֿפַארמַאכט יִיװָא ַאז ,װיסן געלָאזט מיר הָאט מע ָאבער .װַײטער אזױ און געגעסן

 די מיט אינטערװיוען 474 רעקָארדירט איך הָאב דָארטן .ברוקלין קיין געֿפָארן ָאנשטָאט בין איך און

 רוסלַאנד און װַײסרוסלַאנד ,נעאוקרַאִי אין געװָארן געבױרן זַײנען װָאס ,יִידן סָאװעטישע געוועזענע

 אין געווָארן דערצױגן און אױֿפגעװַאקסן זַײנען ייז ַאזױ װי ,װיסן געװָאלט הָאב איך .יָאר 1928 ֿפַאר

 ַאזױ װי ,למשל .צַײט דער אין שטײגער-נסלעב זײער ,משּפחות זײערע װעגן ,ֿפַארבַאנד-סָאװעטן

 זײ מען לעגטֿפ ַאזױ װי ָאדער ,סשלעכט עּפעס אױֿפטָאן ֿפלעגן זײ װען ,ןבַאשטרָאֿפ זײ מען ֿפלעגט

 דעם אױף געַארבעט הָאב איך .לעבן זײער װעגן ,ביקצור .גוטס עסעּפ ֿפַאר שַאצןָאּפ ,עןנבַאלױ

 מַײן ןגעװע איז ַארבעט דער ָאט ֿפון רעזולטַאט דער ).2008 ביז 1999 ֿפון( יָאר 10 ּכמעט מַאטעריַאל

 אין, ״1939 – 1923, ֿפַארבַאנד-ּפָאּפולערע יִידישע קולטור אין סָאװעטן: ״סָאװעטיש און ּכשר בוך

 איז זײ צװישן .ַארכיװן-יִיװָא אין געֿפונען הָאב איך װָאס ,דָאקומענטן די ַארַײנגעגַאנגען ַײנעןז וועלכן

 ,טרַאדיציעס-ּפסח אױסגעניצט הָאט מע ּוװ ,ּפרָאּפַאגַאנדע ּפסחדיקע-ַאנטי בײזע ַא – הגדה רױטע די

 סדר-ּפסח אויף װען ,למשל .טוֿבים-יום יִידישע די סּפעציעל ,רעליגיע יִידישע די קעמֿפןבַא צו ּכדי

 דָאס עס סימבָאליזירט ,טעלער-סדר ַא אױף לשטיק קלײן ַא ַאוועק לייגט און מצה די מען ברעכט

 הגדה רױטער דער אין .מצרים אין שקלַאֿפן די געווען זַײנען וועלכע ,יִידן ֿפון ברױט ָארעמע

   ...ּפַארַאזיטן און ַארבעטנדיקע אױף מענטשהײט די מען צעטײלט אוֿפן ַאזַא אויף ַאז ,מען דערקלערט

איך  .ַארבעט-ֿפָארש מַײן דורכצוֿפירן בּכוח געװען ניט איך װָאלט יִידיש ָאן ַאז ,בַאטָאנען דַארף איך

, רירנדיקגעשיכטעס זַײנען געװען זײער - און זײערע לעבנס,הָאב גערעדט מיט ַא סך מענטשן

.  אינטערװיוען474 ,דערמָאנט װי איך הָאב שױן געהַאט, זַאמלטאיך הָאב ָאנגע. טרַאגיש, ֿפַארכַאּפנדיק

ף יִידיש און ַא סך ַאנדערע הָאבן ֿפַארמָאגט אין זיך ַא ביסל  ֿפון זײ זַײנען געװען אין גַאנצן אױ80

 אין ַא לַאנד מיט ַא רײ טלעבגעסָאװעטישע יִידן הָאבן די  װי ַאזױ ,דָאס בוך דערצײלט. יִידיש

געֿפַײערט די , חתנה געהַאט, װי ַאזױ זײ הָאבן אױסגעהַאלטן די מלחמה, ע געזעצןַאנטיסעמיטיש

די געשיכטעס הָאב איך געלייגט  ט ָא.וכדומה דערצױגן די קינדער, טיֿבים-סָאװעטישע און יִידישע יום

דישן לעבן געשיכטע ֿפון יִי-ּפה-ַא בעל: אין גרונט ֿפון מַײן בוך ״װען סָאניַא הָאט געטרָאֿפן בָאריסן

  .אונטער סטַאלינען״

  



 די ַארעסטירטע אוצרות

  

צוֿפעליק איך גָאר הָאב  ,װען איך הָאב געַארבעט אױף מַײן בוך אין קִיעװ ,מיט עטלעכע יָארן צוריק

 געהערט צום  געהַאטערִי הָאבן ֿפרװעלכע,  די דָאקומענטן–בַאקומען דעם צוטריט צום אמתן אוצר 

קולטור יִידישער ּפרָאלעטַארישער דער ֿפון מוזיק בַײם אינסטיטוט -ָאּפטײל ֿפון דער יִידישער ֿפָאלקס

-בשעת דער צװײטער װעלט געשַאֿפענע , לידעררעס הָאבן זיך ָאּפגעֿפונען הונדערטע. אין קִיעװ

געשריבענע מיט דער ָאנַאלע .  לעבן דעמָאלטיקןֿפונעםזײ הָאבן ָאּפגעשּפיגלט ַאלע ַאסּפעקטן . מלחמה



ֿפרִיער דערמָאנטן  ם דע בַײדער עטנָאמוזיקָאלָאג, הָאט משה בערעגָאװסקיָאט די לידער . הַאנט

לידער אין די און ָאּפגעהיט בלום הָאט געזַאמלט לַאזױ װי עמנואל רינגע, געזַאמלט, אינסטיטוט

און . מױל-ז ס׳רוֿב לידער קומען טַאקע ֿפון ֿפָאלקס ַא,ס׳איז װיכטיק צו בַאטָאנען .װַארשעװער געטָא

  .ַא סך ֿפון זײדווקא די ֿפרויען הָאבן געשַאֿפן 

רעקָארדירן און ָאּפצוהיטן די יִידישע , זַאמלען משה בערעגָאװסקי הָאט געװידמעט זַײן גַאנץ לעבן צו

קלַײבן ָאנצוז זַײן שליחות איז  ַא,הָאט ער ֿפַארשטַאנען, װען די מלחמה הָאט זיך אױסגעברָאכן. מוזיק

ס׳איז װיכטיק . װָאס ער הָאט נָאר געקָאנט, און ּפרעזערװירן ַאלע שטיקלעך ֿפון דער יִידישער קולטור

װָאס , ַאז די, הָאבן געװָאלט, ןבװָאס מע הָאט זײ דערמָארדעט בעתן חור,  ַאז די יִידן,צו ֿפַארשטײן

ּכדי דָאס ליד זָאל , און זיי הָאבן געטָאן ַאלץ. איז געשעןװָאס , זָאלן װיסן, װעלן בלַײבן לעבן

ַאז , מיר װײסן. דערֿפַאר הָאט בערעגָאװסקי געקָאנט ָאנזַאמלען ַאזױ ֿפיל לידער. דערגרײכן די מענטשן

ַא ֿפערטל מיליָאן ֿפון . ַאזיע-ָאנדערטהַאלבן מיליָאן יִידן הָאבן איבערגעלעבט דעם חורבן אין צענטרַאל

ַאז דָאס איז די קנוּפיקע צַײט , בערעגָאװסקי הָאט גוט ֿפַארשטַאנען. זַײנען געווען די ּפױלישע יִידןזיי 

ּכדי , און ער הָאט געטָאן ַאלץ, אין דער געשיכטע ֿפון מענטשהײט בכלל, אין דער יִידישער געשיכטע

  . די קולטור ֿפון זַײן ֿפָאלקצו רַאטעװען 

די לידער הָאבן . ף און גלַײך נָאך דער מלחמהונָאענט צום ס ֿפן געשַאַא סך לידער הָאט מען 

. מע הָאט ַארעסטירט בערעגָאװסקין צוזַאמען מיט זַײן ַארכיװ: געטרָאֿפן ַא גרױזַאמן גורלָאנ

ַאז מע הָאט צו נישט געמַאכט די גַאנצע , בערעגָאװסקי און ַאלע זַײנע קָאלעגן הָאבן געמײנט

ַאז מע הָאט חרוֿב , הָאבן געגלײבט, זײנע טעכטער,  ַאֿפילו זַײנע קינדעראון. קָאלעקציע לידער

  .זַאמלונגװָאס מע הָאט ַאנטדעקט די , ס׳איז באמת ַא נס. געמַאכט ַאלע מַאטעריַאלן

  

  צוריק צום לעבן

די  צו ברענגען ּכדי,  מוזיקָאלָאג און לינגװיסט ּפסױ קָארָאלענקָאןאיך הָאב ָאנגעהױבן ַארבעטן מיט

מיר הָאבן .  נָאר דװקא װי לעבעדיקע לידער,מַאטעריַאלן- ניט װי ַארכיװ– לידער צום לעבן

גענומען אין ווַארעם אויֿפװָאס מע הָאט ַאזױ , ּפרָאגרַאם ״יִידיש גלָארי״חֿפלדיקע ַא צוזַאמענגעשטעלט 



 װַײל סטַאלינס ,דעם עולם ַאז די לידער זָאלן געֿפינען ,ס׳איז זײער װיכטיק ֿפַאר אונדז. טָארָאנטָא

 װָאס זײ הָאבן ,שַאֿפונגעןרעזשים הָאט ֿפַארֿפָאלגט די ֿפָארשערס און ּכמעט ֿפַארניכטעט די 

נֿפשדיק געקליבן די לידער אין -ותרסבערעגָאװסקי הָאט מ. צונױֿפגעזַאמלט מיט לַײב און לעבן

 ַאז די ,מיר הָאבן ניט געװּוסט. רבַאנדֿפַא- סָאװעטן געוועזענעםנע און ַאנדערע טײלן ֿפונעםִיאוקרַא

, ַאזיע-ָאדער געלעבט אין עװַאקוַאציע אין מיטל, רױטער ַארמײדער  הָאבן געקעמֿפט אין עלכעװ, יִידן

דָאס איז געװען באמת  .הָאבן ַאלע געשריבן לידער אױף יִידיש, דערהרגעט זיי װָאס מע הָאט ,ָאדער די

  .ַא חידוש

-מלחמה הָאבן ַא סך יִידן אין סָאװעטן-ֿפַאר דער צווייטער װעלט: כער ֿפענָאמעןס׳איז ַאן אומגלײבלע

ממש ַא ס׳איז געװען . שּפרַאך-ֿפַארבַאנד אױֿפגעהערט רעדן יִידיש און געניצט רוסיש װי זײער הױּפט

שערס ֿפון די ֿפָאר, מיר). 1000ַארום (װען מיר הָאבן געֿפונען ַאזױ ֿפיל לידער אױף יִידיש , סענסַאציע

ַאז די יִידן זַײנען ַאריבער אויף רוסיש בעת , הָאבן ערנסט געמײנט, דער סָאװעטישער יִידישער קולטור

ַאֿפילו אױב ס׳איז דָאך געװען , לט נָאר אױף רוסישָאַאז די קולטור הָאט עקזיסטירט דעמ, דער מלחמה

  ... די יִידישע קולטור

 ַא סך מענטשן הָאבן בַאקומען וןאױף ענגליש און רוסיש אאיצט הָאבן מיר איבערגעזעצט די לידער 

ָאבער ס׳איז געװען ַא . דעם צוטריט צו די ביז דָא ניט לַאנג בַאהַאלטעלע און געליטענע מַאטעריַאלן

װָאסער מוזיק מע דַארף ניצן , בערעגָאװסקי הָאט ניט אױף ַאלע לידער געשריבן – גרױסע ּפרָאבלעם

 ַא מָאל זעט מען .װָאס ּפַאסט זיך צו צום טעקסט, עהָאט מען צוגעטרַאכט די מעלָאדיַא מָאל . ֿפַאר זיי

, למשל, ַאזױ. ַאז דָאס ליד זינגט מען צו ַא מעלָאדיע ֿפון ַא בַאקַאנט ליד, בערעגָאװסקיס נָאטיץ

איז , 1840װָאס דער בַארימטער קָאמּפָאזיטָאר הָאט ָאנגעשריבן אין , גלינקַאס ליד ״דער לַארך״

, די מענטשן הָאבן אֿפילו ניט געװּוסט דעם מחבר. יָארן-געװען זײער ּפָאּפולער בשעת די מלחמה

װַײל גלינקַא הָאט געשַאֿפן ַא סך , עס לײגט זיך אױֿפן שֹכל. ליד-ַאז דָאס איז ַא ֿפָאלקס, מײנענדיק

  .רקמעלָאדיעס און ַאֿפילו דעם ציקל ֿפון יִידישע מוזיקַאלישע װע-ֿפָאלקס

זי בַײט ַא מָאל אין גַאנצן דעם : נָאך ַאן אינטערעסַאנטער און קָאמּפליצירטער ענין איז די איבערזעצונג

, ַאז ״איר, די װערטער, צום בַײשּפיל, אין איין ליד געֿפינען מיר. בַאטַײט ֿפונעם יִידישן טעקסט

װעלן אַײך , װעטישע סָאלדַאטןסָא, ָאבער מיר, ט די בעסטע קצֿביםנװָאס איר זַײ, טרַאכט, דַײטשן



אינעם יִידישן טעקסט ניצט מען דָאס װָארט . װי איר שטעכט די ַאנדערע ֿפעלקער״, שנַײדן ניט ערגער

װָאס מע רוֿפט , ַא קַײלער שינדט ֿפעל ֿפון חיות. ּכשר ֿפלײש- װָאס שעכט ניט, ַא קצֿב–״קַײלער״ 

  .סרוףױס׳איז ַאן ַאמתער ַאר? ַאנדער שרּפַאךװי ַאזױ זעצט מען דָאס איבער אױף ַאן . נֿבלה

איך הָאב געמַאכט ַא ּפָאר . װעגן דער זַאמלונגדערװַײלע זייער ווייניק מענטשן   װײסן,צום בַאדויערן

איך .  אינטערעסבער ס׳הָאט צוגעצױגן ַא קנַאּפן ָא,עקט אין רוסלַאנדיּפרעזענטַאציעס װעגן דעם ּפרָא

 ,ּפרָאיעקטזַײנען בַאקַאנט מיטן שן אין קַאנַאדע און די ֿפַאראײניקטע שטַאטן  ַאז ַא סך מער מענט,מײן

סוף װעט דער אוצר דערגרײכן די -ּכל- ַאז סוף,איך הָאף .ֿפַארבַאנד-װי אינעם געװעזענעם רַאטן

  . און די מענטשן װעלן דָאס ָאּפשַאצן,ָאנגעשריבן די לידער װּו מע הָאט ,לענדער
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