


1917
En pleine Grande Guerre, révolutions russes de février et 
d’octobre. Fin de l’Empire tsariste. Abolition de la Zone de 
résidence et d’autres lois restrictives concernant les Juifs. 
Début de la guerre civile.

Création de la République populaire ukrainienne (1917-
1921) dont le yiddish est l’une des langues officielles.

Progressivement, création d’institutions culturelles yiddish.

ֿפעברוַאר־ די  ֿפָאר  קומען  וועלט־מלחמה  ערשטער  דער  בעת 
רעווָאלוציע און די ָאקטָאבער־רעווָאלוציע. סוף ֿפון דער רוסישער 
ַאנטי־יִידישע געזעצן  ַאנדערע  אימּפעריע. דער ּתחום־המושֿב און 

ווערן ָאּפגעשַאֿפן. ָאנהייב ֿפונעם בירגערקריג.

- 1917( ֿפָאלקס־רעּפובליק  אוקרַאִינישער  דער  ֿפון   ַאנטשטייונג 
1921(, ווּו יִידיש איז איינע ֿפון די ָאֿפיציעלע שּפרַאכן.

בהדרגהדיק ווערן געשַאֿפן יִידישע קולטור־אינסטיטוציעס.

1918
Création de la   Yevsektsia, section juive du parti communiste.

À Kiev, création de la Kultur-Lige, organisation qui promeut 
la culture yiddish dans différents domaines. Le Groupe de 
Kiev publie le premier numéro de l’almanach d’avant-garde 
Eygns (À soi/À nous, Kiev). À Petrograd, le metteur en scène 
Alexandre Granovski fonde le Kamer-teater (Théâtre de 
chambre). À Moscou, début de la publication du quotidien 
communiste Der Emes (La Vérité).

דער  ֿפון  סעקציע  יִידישע  )די  יעווסעקציע  די  געשַאֿפן  ס׳ווערט 
קָאמוניסטישער ּפַארטיי(.

צו שטיצן  ציל  מיטן  קולטור־ליגע,  די  געשַאֿפן  ווערט  קִיעוו  אין 
די יִידישע קולטור אין ֿפַארשיידענע ּתחומים. די קִיעווער גרוּפע 
גיט ַארויס דעם ערשטן נומער ֿפונעם ַאווַאנגַארדיסטישן ַאלמַאנַאך 
אייגנס )קִיעוו(. אין ּפעטרָאגרַאד גרינדט ַאלּכסנדר גרַאנָאווסקי דעם 
ַארויסצוגיין די  ָאן  יִידישן קַאמער־טעַאטער. אין מָאסקווע הייבט 

קָאמוניסטישע טָאגצַײטונג דער עמעס )דער אמת(.

1919
  Vague de pogroms sans précédent en Ukraine, qui durera 
jusqu’en 1921.

P u blication de revues d’avant-garde yiddish illustrées 
par les artistes El Lissitzky, Issachar-Ber Ryback, Yoysef 
Tshaykov, entre autres. À Vitebsk, Marc Chagall est nommé 
directeur de l’école des Beaux-Arts.

)ביז  אוקרַאִינע  אין  ּפָאגרָאמען־כווַאליע  ריזיקער  ַא  ֿפון  נהייב  ָא
.)1921

ּפובליקַאציעס ֿפונעם יִידישן ַאווַאנגַארד מיט אילוסטרַאציעס ֿפון די 
קינסטלער ל. ליסיצקי, יׂשׂשכר־בער ריבַאק, יוסף טשַײקָאוו א״ַא. 
אין וויטעבסק ווערט מַארק שַאגַאל דער ָאנֿפירער ֿפון דער נַײער 

קונסטשול.

1920
À Moscou, création du GOSET, le Théâtre yiddish d’État, 
sous la direction d’Alexandre Granovski.

אין מָאסקווע ווערט געשַאֿפן דער יִידישער מלוכה־טעַאטער מיט 
ַאלּכסנדר גרַאנָאווסקי ווי דער רעזשיסָאר.

1921
Début de la liquidation de la Kultur-Lige à Kiev. Plusieurs 
écrivains et artistes juifs soviétiques s’installent à Berlin.

ָאנהייב ֿפון דער ליקווידַאציע ֿפון דער קִיעווער קולטור־ליגע. 
עטלעכע יִידישע שרַײבער און קינסטלער בַאזעצן זיך אין בערלין.



1924
לענינס טויט. ָאנהייב ֿפון סטַאליניזם.

קַאמּפַאניע קעגן דוד הָאֿפשטיין נָאך זַײן ַארויסטריט קעגן די רדיֿפות 
אויף דער העברעִישער שּפרַאך.

Mort de Lénine. Début du stalinisme.

C ampagne contre le poète Dovid Hofshteyn qui s’est 
opposé aux répressions infligées à la langue hébraïque.

1925
סוף ֿפון די ַאקטיוויטעטן ֿפון דער קולטור־ליגע אין רַאטן־ֿפַארבַאנד. 
ַאלּכסנדר גרַאנָאווסקי רעזשיסירט דעם ֿפילם יִידישע גליקן, מיט 
שלמה מיכָאעלס אין דער הויּפטרָאלע. ל. ליסיצקי און לייב קוויטקָא 

קערן זיך אום ֿפון דַײטשלַאנד אין רַאטן־ֿפַארבַאנד.

F in des activités de la Kultur-Lige en URSS. Alexandre 
Granovski réalise le film Yidishe glikn (Un Bonheur de Juif), 
a vec l’acteur Shloyme Mikhoels dans le rôle principal. El 
Lissitzky et Leyb Kvitko rentrent d’Allemagne en URSS.

1926
ּפרץ מַארקיש און דער ניסּתר ֿפָארן צוריק אין רַאטן־ֿפַארבַאנד. לויט 
דוד בערגעלסָאנס ַארטיקל „דרַײ צענטערן“ איז דער רַאטן־ֿפַארבַאנד 

דָאס איינציקע לַאנד ווּו די יִידישע קולטור הָאט ַא צוקונֿפט.

Les écrivains Perets Markish et Der Nister reviennent en 
URSS. Selon l’article « Dray tsentern » (Trois centres) de 
Dovid Bergelson, ce n’est qu’en URSS que la culture yiddish 
pourra se développer.

1928
די געגנט בירָאבידזשַאן ווערט ָאֿפיציעל בַאשטימט ווי ַא יִידישער שטח.

La région du Birobidjan est officiellement destinée à 
l’établissement des Juifs.

1929
די יעווסעקציע ווערט ָאּפגעשַאֿפן. לעצטע ּפובליקַאציעס ֿפון דעם 
לייב  קעגן  קַאמּפַאניע  ַא  דערציילונגען.  סימבָאליסטישע  ניסּתרס 
דער  איבער  מַאכט  ֿפולע  די  קריגט  ּפַארטיי־ליניע  די  קוויטקָא. 

יִידישער קולטור.

Démantèlement de la Yevsektsia. Dernières publications des 
nouvelles symbolistes de Der Nister. Campagne contre le 
poète Leyb Kvitko. La culture yiddish doit se soumettre à la 
ligne du Parti.

1930
ס׳הייבט ָאן דערשַײנען די צַײטונג בירָאבידזשַאנער שטערן )ווָאס 

עקסיסטירט ביז הַײנט צו טָאג(.

Parution du journal Birobidzhaner shtern (L’Étoile du 
Birobidjan, qui existe encore aujourd’hui).

1931
ָאנהייב ֿפון ַא ריי הונגער־כווַאליעס אין רַאטן־ֿפַארבַאנד. די גרעסטע 
ֿפון זיי, דער הָאלָאדָאמָאר, ָארגַאניזירט דורך סטַאלינען, בושעוועט 

אין אוקרַאִינע )1933-1932(.

יִידישער קולטור אין  ָאנהייבן ֿפון דער צענטרַאליזַאציע ֿפון דער 
רַאטן־ֿפַארבַאנד — ֿפַארלַאגן און ַאנדערע רעגיָאנַאלע אינסטיטוציעס 

ווערן ביסלעכווַײז ֿפַארמַאכט.

Vagues de famine en URSS, dont la plus terrible, le Holodomor, 
organisé par Staline, frappera l’Ukraine (1932-1933).

Débuts de la centralisation de la culture yiddish en URSS, 
fermeture progressive des maisons d’édition et autres 
institutions régionales.



1934
Le réalisme socialiste devient le courant artistique officiel 
de l’URSS.

Création de l’oblast (région) autonome juif du Birobidjan, 
dont le yiddish est la langue officielle.

Dovid Bergelson rentre en URSS.

דער סָאצרעַאליזם ווערט די ָאֿפיציעלע קונסטשטרעמונג אין רַאטן־
ֿפַארבַאנד.

ס׳ווערט געשַאֿפן ַאן אויטָאנָאמע יִידישע געגנט בירָאבידזשַאן, מיט 
יִידיש ווי די ָאֿפיציעלע שּפרַאך.

דוד בערגעלסָאן קערט זיך אום אין רַאטן־ֿפַארבַאנד.

1937
Les Grandes Purges orchestrées par Staline (1937-1938) 
touchent également le monde juif et la culture yiddish. 
Plusieurs anciens membres de la Yevsektsia, ainsi que les 
écrivains Moyshe Kulbak, Izi Kharik et les critiques Moyshe 
Litvakov et Avrom Abtshuk sont arrêtés et assassinés. 
Fermeture de la majorité des institutions culturelles de 
langue yiddish qui subsistaient encore.

סטַאלינס „גרויסע רייניקונגען“ )1938-1937( טרעֿפן אויך יִידן און 
ווערן ַארעסטירט און דערשָאסן עטלעכע  יִידישע קולטור. עס  די 
געוועזענע מיטגלידער ֿפון דער יעווסעקציע, ווי אויך די שרַײבער 
ליטווַאקָאוו  משה  קריטיקער  די  און  כַאריק,  איזי  קולבַאק,  משה 
יִידישע  נָאך עקסיסטירנדיקע  די  ֿפון  ס׳רוֿב  ַאבטשוק.  ַאֿברהם  און 

קולטור־אינסטיטוציעס ווערן ֿפַארמַאכט.

1938
Fermeture du journal Der Emes.

די צַײטונג דער עמעס ווערט ֿפַארמַאכט.

1939
Janvier : Perets Markish est décoré de l’ordre de Lénine. 
Août : signature du pacte germano-soviétique. Le 17 
septembre, annexion par l’URSS de la partie orientale de 
la Pologne. Vague de réfugiés juifs de Pologne à la suite 
de l’invasion allemande le 1er septembre. Au moment de 
l’annexion de Vilnius par l’URSS, arrestation du critique 
Zalmen Reyzen (exécuté par les soviétiques en 1941).

Le tome 1 du roman Di mishpokhe Mashber (La famille 
Mashber) de Der Nister paraît à Moscou.

יַאנוַאר קריגט ּפרץ מַארקיש דעם לענין־ָארדן. אין אויגוסט :  אין 
17טן  דעם  רַאטן־ֿפַארבַאנד.  און  דַײטשלַאנד  צווישן  ָאּפמַאך 
סעּפטעמבער : סָאוועטישע ַאנעקסיע ֿפונעם מיזרחדיקן טייל ּפוילן 
ֿפון  ּפליטים  יִידישע  כווַאליע  בַאֿפעלקערונג.  יִידישער  זַײן  מיט 
דער  בעת  סעּפטעמבער.  1טן  דעם  ָאנֿפַאל  דַײטשישן  נָאכן  ּפוילן 
סָאוועטישער ַאנעקסיע ֿפון ווילנע, ַארעסט ֿפונעם קריטיקער זלמן 

רייזען )דערהרגעט אין 1941(.

אין מָאסקווע גייט ַארויס דער ערשטער בַאנד די משּפחה מַאשבער 
ֿפון דעם ניסּתר.

1940
Vague de déportations au goulag des Juifs polonais refusant 
le passeport soviétique.

ווערן  ּפַאס  סָאוועטישן  קיין  ָאן  ניט  נעמען  ווָאס  יִידן  ּפוילישע 
סיסטעמַאטיש ֿפַארשיקט אין גולַאג.



1941
דעם 22סטן יוני : ָאנֿפַאל ֿפון נַאצי־דַײטשלַאנד. ָאנהייב ֿפונעם חורבן 

אין רַאטן־ֿפַארבַאנד.

Le 22 juin, invasion allemande. Début du génocide des 
Juifs en URSS.

1942
עס ווערט געשַאֿפן דער יִידישער ַאנטיֿפַאשיסטישער קָאמיטעט, ווי 

אויך זַײן ּפרעסע־ָארגַאן אייניקַײט )1948-1942(.

Constitution du Comité antifasciste juif (CAJ) et de son 
organe, le journal Eynikayt (Unité, 1942-1948).

1948
דרַײ יָאר נָאכן סוף ֿפון דער מלחמה, ָאנהייב ֿפון ַא נַײער כווַאליע 
דעם  ֿפָארשטייער.  אירע  און  קולטור  יִידישער  דער  קעגן  רדיֿפות 
13טן יַאנוַאר ווערט דערהרגעט שלמה מיכָאעלס, דער ֿפָארזיצער 
ֿפונעם יִידישן ַאנטיֿפַאשיסטישן קָאמיטעט. אין סעּפטעמבער ווערט 
ַארעסטירט דוד הָאֿפשטיין. אין נָאוועמבער ווערט ליקווידירט דער 
מַארקישעס  ס׳דערשַײנט  קָאמיטעט.  ַאנטיֿפַאשיסטישער  יִידישער 
ּפָאעמע מלחמה. מע שטעלט ָאּפ יִידישע ּפובליקַאציעס אין רַאטן־

ֿפַארבַאנד )ביז 1958(.

Trois ans après la fin de la guerre, début d’une nouvelle 
vague de persécutions contre la culture yiddish et ses 
représentants. 13 janvier :  assassinat de l’acteur et metteur en 
scène Shloyme Mikhoels, président du CAJ. En septembre, 
arrestation de Dovid Hofshteyn. En novembre, liquidation 
du CAJ. Publication du poème épique Milkhome (Guerre) 
de Perets Markish. Arrêt des publications yiddish en URSS 
(elles ne reprendront qu’en 1958).

1949
יַאנוַאר-ֿפעברוַאר : המשך ֿפון מַאסן־ַארעסטן ֿפון מיטגלידער ֿפונעם 
קולטור־ יִידישע  ַאנדערע  און  קָאמיטעט  ַאנטיֿפַאשיסטישן  יִידישן 

טוער.

Janvier-février : suite des arrestations massives de membres 
du CAJ et d’autres acteurs culturels yiddish.

1950
דעם 4טן יוני : דער ניסּתר שטַארבט אין ַא לַאגער.

4 juin : Der Nister meurt au goulag.

1952
יִידישן  ֿפונעם  מיטגלידער   15 ֿפון  ּפרָאצעס  ֿפרילינג :  אין 
ַאנטיֿפַאשיסטישן קָאמיטעט. דעם 12טן אויגוסט : 13 ֿפון זיי ווערן 

דערשָאסן אין דער מָאסקווער לוביַאנקע־ּתֿפיסה.

Printemps : procès de quinze membres du CAJ. 12 août : 
exécution de treize d’entre eux à la prison de la Loubianka à 
Moscou.

1953
דער מלוכישער ַאנטיסעמיטיזם. יַאנוַאר : בַאשולדיקונגען וועגן ַא 
„ֿפַארשווערונג ֿפון די ווַײסע כַאלַאטן“. דעם 5טן מַארץ : סטַאלינס 

טויט.

Antisémitisme d’État. Janvier : affaire du prétendu « complot 
des blouses blanches ». 5 mars : mort de Staline.

1955
די אומגעברענגטע ווערן רעהַאביליטירט.

Réhabilitation des membres du CAJ exécutés.




