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דער רוסישער מיטָאס ֿפון דעם „גרויסן נצחון” און אוקרַאיִנע

מחבר: איליַא לעווטשענקָא, קונסט־היסטָאריקער, איבערגעזעצט ֿפון נַאטַאליע
סליּפענקָא אויף ענלגיש און ֿפון ש.צ. ֿפון דעם ענגלישן אויף ייִדיש

מַײנעהָאבןמַײ,טן9יעדןדָאך,אוןאוקרַאיִנע.אומָאּפהענגיקערַאןאיןאויֿפגעווָאקסןביןאיך
קלַאס־חֿברים און איך געמוזט גיין אויף ַא ּפַארַאד לּכֿבוד דעם נצחון־טָאג ֿפון די סָאוועטן אין דער

ּכוללשטענדיקּפַארַאדןדיהָאבןזיךמַאכטעסווי).1945־1941(מלחמהֿפָאטערלענדישער"גרויסער
זַײנען געשריבן געווָארן נָאך אין די”נצחון־לידערגעווען ַא קָאנצערט מיט די זעלבע לידער. די „

סָאוועטישע צַײטן, ָאבער מע הָאט זיי נָאך ַא�ץ געזונגען ַאֿפילו נָאך דעם צעֿפַאלן זיך ֿפון דעם ֿפסס”ר
איבער דעם גַאנצן „נָאכסָאוועטישן שטח”.

די לידער זַײנען ַא טייל ֿפון דעם מיטָאס ֿפון דעם „גרויסן נצחון” ווָאס בַאשטייט ֿפון עטלעכע
הויּפט־קָאנסטַאטירונגען:

ֿפָאטערלענדישעגרויסע„דיגעווָארןָאנגערוֿפןמלחמהדיאיזמענטשן,סָאוועטישעַאלעבַײ)1
מלחמה”, און „סָאוועטישע מענטשן” הייסט דָא די גַאנצע בַאֿפעלקערונג ֿפון דעם סָאוועטן־ֿפַארבַאנד  זינט

1941.
ֿפַאשיזם.בלוטדָארשטיקןדעםֿפוןוועלטדיגערַאטעוועטהָאטַאלייןסָאוועטן־ֿפַארבַאנדדער)2
זייערעזַײנעןדעריבעראוןסָאוועטןדינָאראוןסָאוועטןדיגעקומעןאיז„נצחון”דער)3

ַארויסזָאגן, דעקלערַאציעס און מעׂשים אומטעותדיק.
מָאלערַײען, ליטערַאטור און געשיכטע הָאבן אויך רָאמַאנטיזירט די מלחמה און הָאבן אויסגעמָאלן

דעם סָאוועטן־ֿפַארבַאנד און זַײן בַאֿפעלקערונג ווי זיגערס. די בַאמיִונגען הָאבן געשטַארקט דעם
סָאוועטן־ֿפַארבַאנדס טָאטַא�יטַארישן רעזשים ווָאס הָאט געהערשט איבער ּכמעט גַאנץ צענטרַא� און

־מיזרח־איירָאּפע.
די „דענַאציֿפיקַאציע” ֿפון אוקרַאיִנע איז איינע ֿפון די ּפריָאריטעטן ֿפון ּפוטינס ַאזוי־גערוֿפענער

„סּפעציעלער ָאּפערַאציע” ווָאס איז אין דער אמתן רוסלַאנדס מלחמה אויף אוקרַאיִנע אויֿפן גַאנצן
מַאשטַאב. די אידעע ָאבער איז אויך נישט בַאזירט אויף קיין ׁשכלדיקע טענות ווָאס ווָאלטן בַאשטעטיקט

די עסקַאלַאציע ֿפון עקסטרעם־רעכטע בַאוועגונגען אין אוקרַאיִנע, נָאר אויסשליסלעך אויף דער
ֿפַארקרימונג ֿפון דער געדענק־קולטור ַארום דער צווייטער וועלט־מלחמה — די ֿפַארברייטערונג ֿפון דעם

מיטָאס ֿפון דעם „גרויסן נצחון”.
דער אמת איז ַאז די „קינסטלעך געמַאכטע“ מיטישע אידעען זַײנען שוין ַא לַאנגע צַײט געלעגן

אונטער דער אידעע ֿפון דער גרויסקייט ֿפון דעם סָאוועטן־ֿפַארבַאנד און דעם „סָאוועטישן מענטש”, סַײ אין
רוסלַאנד סַײ אינעם מערֿב. ווען איך בין געווען אין אויסלַאנד און געזָאגט ַאז איך בין ַאן אוקרַאיִנישער

בירגער, הָאבן מענטשן „ברייטהַארציק” גענומען רעדן צו מיר אויף רוסיש, ָאן קיין שום סֿפק ַאז איך קען
די שּפרַאך און מוז זיך ֿפילן עקסטַאטיש צו הערן ווי זיי זָאגן „סּפַאסיבָא” (ַא דַאנק). זיך ֿפילנדיק געטרָאֿפן

ֿפלעג איך זיך בַאמיִען צו געֿפינען העֿפלעכע ווערטער צו געבן צו ֿפַארשטיין ַאז אין אוקרַאיִנע רעדט מען
אוקרַאיִניש און ַאז קָאנטַאקט מיט דער רוסישער שּפרַאך איז מיר טַאקע טרַאוומַאטיש. מַײנע

מיטשמועסערס הָאבן מיך ווַײטער דערשטוינט מיט זייער געָאגרַאֿפיש וויסן, „ַאך, דָאס איז דָאך רוסלַאנד!
מיר הָאבן ליב און הָאבן דרך־ארץ ֿפַאר רוסלַאנד!”

אויף דעם סַאמע ַאבסורדַאלסטן און אירָאנישסטן אוֿפן הָאט ּפוטינס רוסלַאנד גענומען
עקסּפלוַאטירן דעם נצחון־מיטָאס צו דיסקרעדיטירן מעגלעכע נַאציָאנַאלע ּפָאליטיקן  ֿפון אומָאּפהענגיקע

לענדער געשַאֿפענע נָאך דעם אונטערגַאנג ֿפון דעם סָאוועטן־ֿפַארבַאנד. דער איינציקער
(ַאליין־ּפרָאקלַאמירטער) „יורש” (אויף דעם טיּפיש קָאלָאניַאלן שטייגער) ֿפון ַאלצדינג סָאוועטיש  איז

ּפוטיןגעווען רוסלַאנד. אויסניצנדיק דעם נצחון־מיטָאס לטוֿבת זיך ַאליין הָאט רוסלַאנדס ּפרעזידענט
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געזָאגט, „מיר [רוסלַאנד] ווָאלטן געווּונען, ַאֿפילו ָאן אוקרַאיִנע”. און דער זָאג איז געווָארן ווָאס ַא מָאל
קלָארער. בשעת ַא ווַאקסנדיקע צָאל אוקרַאיִנער זַײנען געווען גרייט זיך ַארַײנצוטרַאכטן אין זייער עֿבר

(„מער קיין מָאל נישט”),  ֿפַאר דעם רוֿב  רוסן  איז „די סָאוועטישקייט” ַא טייל ֿפון דעם איצטיקן מָאמענט
(„ֿפַאר ווָאס דָאס ניט אַײנֿפירן נָאך ַא מָאל?”). ַאנקעטעס ווַײזן ַאז ַאלץ מער און מער רוסן געטרויען (דעם

.83%ביזַאּפרָאבירונג־ָאּפשַאצונגעןֿפוןגעניסטער—מעׂשיםּפוטינסשטיצןאוןסטַאליןטויטן)
ווי ַאזוי הָאט רוסלַאנד בַאוויזן משּפיע צו זַײן אויף די געוועזענע סָאוועטישע רעּפובליקן? אין ַאלע

לענדער ווָאס הָאבן בַאקומען ּפָאליטישע ָאבער נישט ּפסיכָאלָאגישע ֿפרַײהייט איז דער ֿפסס”ר געבליבן
אין די נעמען ֿפון גַאסן, סָאוועטישע ּפרָאּפַאגַאנדע־מָאנומענטן און קֿברים ֿפון אומבַאווּוסטע סָאלדַאטן,
ַאֿפילו אין ערטער ווּו קיין סָאלדַאטן זַײנען באמת נישט געשטָארבן. די „אומבַאווּוסטע סָאלדַאטן” הָאבן

נישט קיין רעכט צו ַא נָאמען ָאדער צו ַא נַאציָאנַאליטעט. זיי הָאבן מיט זיך ֿפָארגעשטעלט דעם
ָאנגרענעצדיקן גוף ֿפון דעם היימלַאנד, ֿפַאר וועלכן זיי הָאבן בַאצָאלט מיט זייערע לעבנס.

רוסלַאנד הָאט ּתיּכף ֿפַארשטַאנען יעדן ּפרּווו מצד ַאנדערע לענדער איבערצוֿפירן מָאנומענטן
ָאדער קֿברים ֿפון אומבַאווּוסטע סָאלדַאטן צו בית־עולמס ווי ַא ּפַאטש אין ּפנים, רוסָאֿפָאביע, און ַא
ֿפַארלייקענונג ֿפון דער העלדישקייט ֿפון דעם רוסישן ֿפָאלק —עּפעס, מער ניט סָאוועטיש. רוסישע

ֿפונקציָאנערן הָאבן בַאשולדיקט רעגירונגען ֿפון לענדער ווּו מע הָאט ֿפירגעלייגט ַאזַא מין איבערֿפירונג
ָאדער לכל־הּפחות נַײע ַארטיסטישע אינטערּפרעטַאציע ֿפון מָאנומענטן, אין נַאציָאנַאליזם און ֿפַאשיזם.
לעטלַאנד, ליטע, עסטלַאנד, ּפוילן, אוקרַאיִנע צווישן ַאנדערע לענדער הָאבן זיך ַאלע ָאנגעטרָאֿפן אויף

ַאזַא ָאּפרוף. דער בלויז צווישן די עקסיסטירנדיקע רוסישע טעריטָאריעס און די ווָאס ווערן ָאקוּפירט ֿפון
רוסלַאנד ווערט דערקלערט אויף זייער ַאן ַארכַאיִשן אוֿפן: מע רעדט וועגן בַאשיצן די רעכט ֿפון

„רוסיש־רעדערס”. דָאס זעט זיך קלָאר ָאן אין דעם געזעץ־ָאנווַארף ווָאס איז לעצטנס ַארַײנגעטרָאגן
געווָארן אין דער רוסישער דומע ווָאס לייגט ֿפָאר ַאז מע זָאל ָאנערקענען ַאלע ווָאס רעדן רוסיש, געהערן

צו איינעם ֿפון די ֿפעלקער ווָאס „וווינען היסטָאריש אויף דער רוסישער טעריטָאריע”, ווי אויך מענטשן
„וועמענס דירעקטע ָאֿבות זַײנען געבוירן געווָארן ָאדער הָאבן געוווינט אויף דער טעריטָאריע ֿפון דער

רוסישער ֿפעדערַאציע” ווי רוסישע קָאמּפַאטריָאטן.
יעדער בירגער ֿפון סָאוועטן־פַארבַאנד איז געווען אין גַאנצן ָאן ּכוח ַאנטקעגן דער מַאכט ֿפון דעם
קָאלעקטיוו און ֿפון דער מלוכה. עס איז ַאזַא איינעם ַאֿפילו נישט אַײנגעֿפַאלן צו ֿפַארלָאזן דעם ֿפַארבַאנד

צוליב דער טָאטַאלער מַאכט ֿפון דעם קָאלעקטיוו. אויסער דעם שטח ֿפילן מענטשן ַאז זיי טרָאגן דָאס
ַאחריות ֿפַאר זייערע  מעׂשים און זיי ווענדן ָאן קריטיש טרַאכטן אין שייכות מיט זייערע ברירות און

אומשטַאנדן. ווּו ָאבער דער קָאלעקטיווער רעזשים ָאּפערירט, ווערט דָאס ַאחריות ָאדער ַאֿפילו נישט
דערמָאנט ָאדער זייער בַאקוועם איבערגערוקט אויף איין יחיד. די מעגלעכע עלימינירונג ֿפון דעם יחיד איז

דעריבער ַא ֿפָארמע ֿפון זיך־ּפרעזערווירונג און זיך־רעּפרָאדוקציע ֿפַאר דעם טָאטַאליטַארישן רעזשים,
ווָאס הָאט ווַײטער ָאנגעהַאלטן ַאֿפילו נָאך סטַאלינס טויט, און ַאֿפילו נָאך דעסטַאליניזַאציע.

במשך די לעצטע ווָאכן הָאט די אומבַאהָאלֿפנקייט ֿפון דעם סָאוועטישן מענטש געקלונגען זייער
בַאקַאנט אין די „ּפָאסטס” ֿפון מָאדערנע רוסישע בלָאגערס ווָאס הָאבן מיליָאנען לייענערס. זיי מַאכן עס
ַאוועק מיט דער הַאנט אויף ַא קינדערישן אוֿפן. „מיר זַײנען קליינע מענטשן; מיר קענען גָארנישט נישט
טָאן” „די קונסט און די קולטור זַײנען מחוץ דער ּפָאליטיק”. ביידע ַארויסזָאגן קען מען אויסטַײטשן מיט
דעם מיין „ מיר ווילן נישט טרַאכטן וועגן עטישע ברירות”, ָאדער „מיר זַײנען נישט צוגעוווינט צו טרָאגן

דָאס ַאחריות און ווָאלטן דָאס בעסער אין גַאנצן אויסגעמיטן”.
רוסישע בירגערס הָאבן ָאבער געהַאט ַא סך צַײט צו קלערן וועגן די זַאכן. רוסלַאנדס ַאגרעסיע

דיאויףָאּפרוףַאןווי,2013איןנַײערטצוריק,חודשַאמיטנישטָאנגעהויבןזיךהָאטאוקרַאיִנעקעגן
געשעענישן אין איירָאמַײדַאן, ווּו אוקרַאיִנער הָאבן געוויזן ַאז זיי ווילן איירָאּפעיִשע אינטעגרַאציע. ַאֿפילו

דעמָאלט איז ָאֿפט דערמָאנט געווָארן ַאז אוקרַאיִנע הָאט זיך געווָאלט ָאּפרַײסן אין גַאנצן ֿפון איר
Revolution(ּכֿבודֿפוןרעווָאלוציעדערבשעתעֿבר.סָאוועטישן of Dignity) הָאבן2014־2013

ָארטיקע קינסטלערס צענומען ַא צָאל ווערק ֿפון מָאנומענט־קונסט. דער עיקר הָאבן זיי צעשטערט די
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סקולּפטורעלע ּפָארטרעטן ֿפון בָאלשעוויסטישע ֿפירערס, צעשּפרייט איבע ַאלע אוקרַאיִנישע שטעטלעך
דעם,הונגערסאון דערֿפער, ווָאס זַײנען געווָארן סימבָאלן ֿפון די ּפרּווון צו ֿפַארטיליקן אוקרַאיִנער דורך

ּפַארלַאמענטאוקרַאיִנישערדערהָאט2015אין.טערָארגרויסןדעםאון",רענעסַאנסאויסגעהרגעטן"
דורכגעֿפירט ַא געזעץ ווָאס הָאט בַאטרַאכט דעם קָאמוניסטישן רעזשים און זַײנע סימבָאלן ווי

טָאטַאליטַאריש און הָאט זיי צונויֿפגעגליכן צו נַאציס און נַאציזם.
רוסלַאנדּפוטינסאוקרַאיִנע.ֿפַארלָאזןצוגרייטגעוועןניטאיזָאבער,עֿבר,סָאוועטישערדער
ָאנגעטָאןזיךהָאטנַאציזם,ֿפוןאויֿפקוםדעםוועגןמעׂשהבַאליבטערזַײןאיןַארַײנגעלָאזטאיצטזיךהָאט

„ַאדורכצוֿפירןרַאקעט־לַאנצירערסאוןטַאנקעןמיטַארַײןאיזאוןֿפָאלק,משיחישןדעםֿפוןמַאסקעדי
ֿפוןשורהַאגעניצטרוסןדיהָאבן2022איןאוקרַאיִנעֿפוןאינווַאזיעֿפולערדערֿפַארַאֿפילושלום”.
“דעם.ׂשונאֿפונעםאומווערדיקייטדיאונטערגעשטרָאכןנָארהָאטווָאסנצחון־לידערדיֿפוןאיינעם

מלחמהדיַאזגעמָאלדןהָאטמעאוןגעווָארן,בָאמבַארדירטקיִעוואיזזייגער,ַא4ּפונקטיוני,סטן22
ָאןכיטרע,ׂשונא”„ֿפַאשיסטישערדערהָאטנַארַאטיוו,סָאוועטישןָאֿפיציעלןדעםאיןָאנגעהויבן”.זיךהָאט

סָאוועטן־ֿפַארבַאנדדעםַאטַאקירטֿפַארווָאסַאָאןּכלומרשטאוןמלחמהֿפוןדעקלערַאציעָאֿפיציעלערַאן
1941יוניסטן22דעם .
בָאמבַארדירטגנֿבישרוסלַאנדהָאטסיבה,שוםָאןאוןוויסןלָאזןצוָאןֿפעברוַאר,סטן24דעם
אויֿפגעוועקטזַײנעןאַײנוווינערסוועמענסשטעטאוקרַאיִנישעֿפערציקַאנָאךאויךנָארקיִעוונָארנישט

ּפינקטלעכקייטגרויסמיטהָאטמעַאזטָאגדערוויקלָאראיזהַײנטאויֿפרַײסן.דיֿפוןרעשֿפונעםגעווָארן
דעםֿפוןרעַאקציענישט־קָאנטרָאלירטעַאדָאסאיזאֿפשרָאנֿפַאל.דעםּפלַאנירטלַאנגיָארןשוין

קערּפערטויטןזַײןאיןצעֿפַאלונגֿפוןּפרָאצעסןדיצוגוֿפארעזשיםטָאטָאליטַארישן .
ּכוונות,אויףנָארָאןָאֿפטווַײזןאומשטענדןלעגַאלעֿפָארמעלעקלָאר:ַאזויּפונקטאיזזַאךַאנָאך

ֿפוןזיךצעֿפַאלןשלומדיקןאוןבלוטלָאזןדעםֿפוןמיטָאסדעררעַאליטעט.דיָאּפנישטשּפיגלעןָאבער
דיבמשךֿפעדערַאציע.רוסישעדערֿפוןמעׂשיםדיֿפוןגעווָארןצעשמעטערטאיזסָאוועטן־ֿפַארבַאנדדעם

,ֿפסס”רֿפונעםיורשאיינציקערדערוויאויסגעמָאלןנָארנישטזיךלַאנדדָאסהָאטיָארדרַײסיקלעצטע
צוזייאוקרַאיִנערדיֿפוןָאּפזָאגדערֿפַארבַאנד.דעםאויֿפצושטעלןצוריקבַאמיטאויךזיךהָאטנָאר

רוסלַאנדסאונטערגרָאבטֿפָאלק”„אייןָאדעררעּפובליק,שוועסטערלעכעַאברידער,וויבַאטרַאכטן
מּתוךשּפרַאכןאוןּפנימערמענטשלעכעֿפונַאנדערשיידןנישט־קענעןדָאסיסוד.עצםזייעראוןסטַאטוס

שטענדיקאיזווָאסאוניֿפיקַאציע־ּפָאליטיקדערֿפוןירושהקָאלָאניַאלעטיּפישעַאאיזשּפרַאכגרוּפעאיין
בלוטֿפַארגיסןאויףבַאזירט .

אוןּפָארטרעטסטַאלינסמיטקריםָאקוּפירטןאיןרעקלַאמע־ברעטערדערזעןמעןהָאטמַארץאין
דערמּפלה.ַאׂשונאדעםדערלַאנגעןוועלןמירגערעכטער,ַאאיזצוועק„אונדזערזָאגט,ערווּוציטַאטן,

ֿפָאלקַאֿפוןַאגרעסיעמָאדערנעבַארעכטיקןצווויאויסגעַארבעטהָאבןאוןאונדזערער”,זַײןוועטנצחון
בַאטרַאכטַאהערביזווערןליניעסענלעכענישטאוןגעשטַאלטןדינישטגעווען.מנצחמָאלַאהָאטווָאס
דעראיןצַײט:דערצושַײכותאמתדיקַאןָאןזייֿפונקציָאנירןמיטָאסיעדןמיטוויעֿבר.געשיכטלעכןַאווי

אוןרוסלַאנד”„ֿפַאר—ׂשונאמערֿבדיקןקָאלעקטיווןדעםקעגןרוסלַאנדקעמֿפטאוקרַאיִנעהַײנטיקער
נָאך,קָאנצערטשטַאט־ָארגַאניזירטןַאאויףלעצטנסערשטּפרעזידענט”.דעם„ֿפַאראיזניטוויאויך,

קרים,און"אוקרַאיִנעשורהדערמיטלידַאגעזונגעןגַאזמַאנָאווָאלעגזינגערדערהָאטרעדעּפוטינס
ָאטבערג,אורַאלערדיקַאמטשַאטקע,אוןסַאכַאליןלַאנד!מַײןאיזדָאסָאטמָאלדָאווע,אוןווַײסרוסלַאנד

דיקַאווקַאז,אוןקַאזַאכסטַאןווָאלגַא־רַאיָאן,דעראוןסיבירקַאנט,קרַאסנָאדַארערלַאנד.מַײןאיזדָאס
דעםֿפוןברכהדערמיטאימּפעריע,דערֿפוןקולדָאסטַאקעאיזדָאסדערצו...”לענדערבַאלטישע

זַײנעןלענדעראויסגערעכנטעַאלעַאזבַאווַײזקָאנקרעטערַאאיזדָאסאוןּפרעזידענט.רוסישן
אֿפשרוועלןּפָאלַאקןָאדערליטווינערהַײנט.אוקרַאיִנעוויּפָאזיציעזעלבערדעראיןאידעָאלָאגיש
גַאנץאויֿפגעוועקטזיךהָאטעסוויַאזויזייגער,ַא4ּפונקטמָארגןבָאמבעסֿפוןווערןאויֿפגעוועקט

2008איןגרוזיעאון2022איןאוקרַאיִנע .
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ַאָאדערהיים,ַאנָאמען,ַאהָאבןזָאלןמענטשןַאזניטַאלץנָאךדערלָאזטאימּפעריעדי
זַאמלטרוסלַאנדווַײלנָאמעןַאָאן—בלַײבןסָאלדַאטןאומבַאווּוסטעֿפוןקֿבריםגעשיכטע.ּפריווַאטע

מירהָאבןהייםַאָאנשטָאטאוקרַאיִנע.איןסָאלדַאטןאייגענעזייערעֿפוןקערּפערסטויטעדיצונויףנישט
געצווּונגענעאוןּפליטיםמיליָאנעןבָאמבעס,רוסישעֿפוןגעמַאכטעחרוֿברַאיָאנעןאוןשטעט

מליצהדיקעָאֿפיציעלע,ֿפַאראייניקטע,דינָארמירהָאבןגעשיכטעאייגענעַאןָאנשטָאטדעּפָארטַאציע.
לַאנד„מַײןֿפוןגעשיכטעעָאנּפשרהדיקאון ".

געשיכטעָאןרוֿפטזיווָאסַאלץגעשיכטע.קייןנישטהָאטאימּפעריעדיווָאסאינטערעסַאנט
אוקרַאיִנע.ֿפוןגעשיכטעדערוועגןַארטיקלַאןגעשריבןּפוטיןהָאט2021יוליאיןאיצט.טַאקעגעשעט

זינטאוןהַאנט,דערצוהָאטזיווָאסגעווערגַאנצעדָאסניצנדיקגעשיכטע,דידורךאיצטֿפירטרוסלַאנד
בנינים.ציווילעאויףרוֿבצוםמיסלען,1100ווימעראויסגעשָאסןזיהָאטָאנגעהויבןזיךהָאטמלחמהדי

צווויכטיקסטן,צוםאוןגעשיכטע,ָאנצושרַײבןזיך,ֿפַאררעדןצוגעלעגנהייטדערֿפַארקעמֿפןאוקרַאיִנער
ַאאיןסָאוועטן־ֿפַארבַאנד.דעםאוןאימּפעריערוסישעדידערמיטאיבערלָאזנדיקגעשיכטע,דיהָאבן

נַאציָאנַאליטעט,זַײןנָאמען,זַײןסָאלדַאטאומבַאווּוסטןדעםצוריקצוגעבןּכדימירקעמֿפןמָאסגעוויסער
געשיכטעזַײןאוןהייםזַײן .
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