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ייִ דיש־וועלט

הײיאָ ר קיין זומער־פּראָ גראַ ם אין ווילנע
ניטאָ ַ
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פֿון „פֿאָ רווערטס‟־רעדאַ קציע
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הײיאָ ר ניט קענען לערנען די שפּראַ ך אין ווילנע.
צום ערשטן מאָ ל זינט  1998וועלן די סטודענטן פֿון ייִ דיש זיך ַ
הײיאָ ריקע פּראָ גראַ ם ,וואָ ס האָ ט געדאַ רפֿט פֿאָ רקומען פֿונעם 15טן יולי ביזן
דער אָ רטיקער אינסטיטוט פֿאַ ר ייִ דישער שפּראַ ך האָ ט לעצטנס געלאָ זט וויסן ,אַ ז די ַ
זײן פֿאַ רבינדונג מיט דער
זײן נאָ מען צוליב ַ
9טן אויגוסט ,איז אַ נולירט געוואָ רן .אַ מענטש וואָ ס ווייסט וועגן דער סיטואַ ציע אָ בער האָ ט ניט געוואָ לט אָ נגעבן ַ
פּראָ גראַ ם ,האָ ט דערקלערט ,אַ ז מע האָ ט אַ נולירט די פּראָ גראַ ם צוליב אַ דוחק אין געלט„ .פֿאַ קטיש האַ לט איין גרויסער מנדבֿ אויף די פּראָ גראַ ם ‟,האָ ט דער קוואַ ל
דערקלערט.
די פּראָ גראַ ם האָ ט געגרינדעט ד׳׳ר דוד כּ׳׳ץ אין  .1982לכתּחילה איז זי דורכגעפֿירט געוואָ רן אין אָ קספֿאָ רד .אין  1998האָ ט כּ׳׳ץ זי אַ ריבערגעפֿירט קיין ווילנע
נײעם ייִ דיש־אינסטיטוט אונטער דער השגחה פֿון ווילנער אוניווערסיטעט .שפּעטער איז ד׳׳ר כּ׳׳ץ אָ פּגעזאָ גט
און אין  2001איז די פּראָ גראַ ם געוואָ רן אַ טייל פֿונעם ַ
צײט וואָ ס ער איז געוואָ רן אַ שטאַ רקער קעגנער פֿון דער ליטווישער רעגירונגס שיטה צום
זײן שטעלע אינעם אוניווערסיטעט אַ רום דער זעלבער ַ
געוואָ רן פֿון ַ
חורבן .שפּעטער האָ ט כּ׳׳ץ קריטיקירט די פּראָ גראַ ם וואָ ס ער האָ ט געגרינדעט ,פֿאַ ר לאָ זן זיך ווערן אונטערגעשטיצט פֿון דער ליטווישער רעגירונג ,כאָ טש די
זעלבע רעגירונג טענהט אַ ז די ליטווינער האָ בן דורכגעמאַ כט אַ גענאָ ציד במשך פֿון דער צווייטער וועלט־מלחמה ,פּונקט ווי די ייִ דן.
ניט געקוקט אויף דער קאָ נטראָ ווערסיע ,איז די ייִ דיש־זומער־פּראָ גראַ ם נאָ ך  11יאָ ר געבליבן אַ קטיוו אָ ן ד׳׳ר כּ׳׳צן אַ דאַ נק די אויסלענדישע ייִ דיש־פּראָ פֿעסאָ רן,
וואָ ס זענען געקומען דאָ רטן לערנען.
בײ די ייִ דיש־סטודענטן ניט בלויז צוליב די קלאַ סן ,נאָ ר אויך ,ובפֿרט ,אַ דאַ נק דעם ,וואָ ס מע האָ ט געקענט באַ זוכן די ערטער
די זומער־פּראָ גראַ ם האָ ט אויסגענומען ַ
פֿאַ רבונדן מיטן אַ מאָ ליקן „ירושלים ד׳ליטא‟ אויף טורן אָ נגעפֿירט פֿון די ,וואָ ס זענען דאָ רטן אויפֿגעוואַ קסן .די ביבליאָ טעקאַ רשע פֿונעם אינסטיטוט ,פֿאַ ניע
בראַ נצאָ ווסקי ,וואָ ס האָ ט פֿאַ רענדיקט די אָ רטיקע ייִ דישע רעאַ ל־גימנזאַ זיע און איז געווען אַ פּאַ רטיזאַ נקע אין די וועלדער לעבן ווילנע ,האָ ט אָ נגעפֿירט מיט טורן
ווײטער ווי
אויף ייִ דיש פֿון דער שטאָ ט און פֿונעם פּאַ רטיזאַ נער פֿאָ רט ,וווּ זי האָ ט געוווינט נאָ ך דער ליקווידאַ ציע פֿון ווילנער געטאָ  .שוין  96יאָ ר אַ לט ,אַ רבעט זי ַ
די אָ רטיקע ביבליאָ טעקאַ רשע.
שרײבער אַ בֿרהם קאַ רפּינאָ וויטש ז׳׳ל ,די
ַ
אַ סך ווילנער פּערזענלעכקייטן האָ בן רעגלמעסיק געהאַ לטן רעפֿעראַ טן פֿאַ ר די סטודענטן ,צווישן זיי — דער
שרײבערין און געוועזענע
ַ
ביבליאָ טעקאַ רשע פֿיראַ בראַ מסאָ ן ז׳׳ל ,דער געוועזענער הויפּט פֿון דער ווילנער ייִ דישער קהילה שמעון אַ לפּעראָ וויטש ז׳׳ל און די
פּאַ רטיזאַ נקע ,רחל מרגלית ז׳׳ל.
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