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יִידיש־וועלט

ניטָא הַײיָאר קיין זומער־ּפרָאגרַאם אין ווילנע
No Vilnius Yiddish Program This Summer

ֿפון „ֿפָארווערטס‟־רעדַאקציע
.Published January 22, 2019

צום ערשטן מָאל זינט 1998 וועלן די סטודענטן ֿפון יִידיש זיך הַײיָאר ניט קענען לערנען די שּפרַאך אין ווילנע.

דער ָארטיקער אינסטיטוט ֿפַאר יִידישער שּפרַאך הָאט לעצטנס געלָאזט וויסן, ַאז די הַײיָאריקע ּפרָאגרַאם, ווָאס הָאט געדַארֿפט ֿפָארקומען ֿפונעם 15טן יולי ביזן
9טן אויגוסט, איז ַאנולירט געווָארן. ַא מענטש ווָאס ווייסט וועגן דער סיטוַאציע ָאבער הָאט ניט געווָאלט ָאנגעבן זַײן נָאמען צוליב זַײן ֿפַארבינדונג מיט דער

ּפרָאגרַאם, הָאט דערקלערט, ַאז מע הָאט ַאנולירט די ּפרָאגרַאם צוליב ַא דוחק אין געלט. „ֿפַאקטיש הַאלט איין גרויסער מנדֿב אויף די ּפרָאגרַאם,‟ הָאט דער קווַאל
דערקלערט.

די ּפרָאגרַאם הָאט געגרינדעט ד׳׳ר דוד ּכ׳׳ץ אין 1982. לכּתחילה איז זי דורכגעֿפירט געווָארן אין ָאקסֿפָארד. אין 1998 הָאט ּכ׳׳ץ זי ַאריבערגעֿפירט קיין ווילנע
און אין 2001 איז די ּפרָאגרַאם געווָארן ַא טייל ֿפונעם נַײעם יִידיש־אינסטיטוט אונטער דער השגחה ֿפון ווילנער אוניווערסיטעט. שּפעטער איז ד׳׳ר ּכ׳׳ץ ָאּפגעזָאגט

געווָארן ֿפון זַײן שטעלע אינעם אוניווערסיטעט ַארום דער זעלבער צַײט ווָאס ער איז געווָארן ַא שטַארקער קעגנער ֿפון דער ליטווישער רעגירונגס שיטה צום
חורבן. שּפעטער הָאט ּכ׳׳ץ קריטיקירט די ּפרָאגרַאם ווָאס ער הָאט געגרינדעט, ֿפַאר לָאזן זיך ווערן אונטערגעשטיצט ֿפון דער ליטווישער רעגירונג, כָאטש די

זעלבע רעגירונג טענהט ַאז די ליטווינער הָאבן דורכגעמַאכט ַא גענָאציד במשך ֿפון דער צווייטער וועלט־מלחמה, ּפונקט ווי די יִידן.

ניט געקוקט אויף דער קָאנטרָאווערסיע, איז די יִידיש־זומער־ּפרָאגרַאם נָאך 11 יָאר געבליבן ַאקטיוו ָאן ד׳׳ר ּכ׳׳צן ַא דַאנק די אויסלענדישע יִידיש־ּפרָאֿפעסָארן,
ווָאס זענען געקומען דָארטן לערנען.

די זומער־ּפרָאגרַאם הָאט אויסגענומען בַײ די יִידיש־סטודענטן ניט בלויז צוליב די קלַאסן, נָאר אויך, ובֿפרט, ַא דַאנק דעם, ווָאס מע הָאט געקענט בַאזוכן די ערטער
ֿפַארבונדן מיטן ַאמָאליקן „ירושלים ד׳ליטא‟ אויף טורן ָאנגעֿפירט ֿפון די, ווָאס זענען דָארטן אויֿפגעווַאקסן. די ביבליָאטעקַארשע ֿפונעם אינסטיטוט, ֿפַאניע

ברַאנצָאווסקי, ווָאס הָאט ֿפַארענדיקט די ָארטיקע יִידישע רעַאל־גימנזַאזיע און איז געווען ַא ּפַארטיזַאנקע אין די וועלדער לעבן ווילנע, הָאט ָאנגעֿפירט מיט טורן
אויף יִידיש ֿפון דער שטָאט און ֿפונעם ּפַארטיזַאנער ֿפָארט, ווּו זי הָאט געוווינט נָאך דער ליקווידַאציע ֿפון ווילנער געטָא. שוין 96 יָאר ַאלט, ַארבעט זי ווַײטער ווי

די ָארטיקע ביבליָאטעקַארשע.

ַא סך ווילנער ּפערזענלעכקייטן הָאבן רעגלמעסיק געהַאלטן רעֿפערַאטן ֿפַאר די סטודענטן, צווישן זיי — דער שרַײבער ַאֿברהם קַארּפינָאוויטש ז׳׳ל, די
ביבליָאטעקַארשע ֿפירַא ברַאמסָאן ז׳׳ל, דער געוועזענער הויּפט ֿפון דער ווילנער יִידישער קהילה שמעון ַאלּפערָאוויטש ז׳׳ל און די שרַײבערין און געוועזענע

ּפַארטיזַאנקע, רחל מרגלית ז׳׳ל.
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