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ווּו מע קען געֿפינען ַא סך אינטערעסַאנטע ּפובליקַאציעס וועגן דער , eidensan-nie.urן בירָאבידזשַאנער וועבזַײטל אויֿפ

זַײנען איצט ֿפרַײ אויסגעשטעלט די בילדער און צייכענונגען ֿפונעם , געשיכטע ֿפון דער ייִדישער אויטָאנָאמער געגנט

 .9090אין  –יָאר  09אין ניו־יָארק צוריק מיט ַארויסגעגעבן ֿפון ״איקָאר״ , ַאלבָאם

 מע הָאט ַארויסגעגעבן דעם ַאלבָאם ״אין ֿפַארבינדונג מיט דער ַארבעט ֿפון ״איקָאר״ אין די ֿפַאראייניקטע שטַאטן ֿפון ַאמעריקע און

סך ַאנדערע ייִדישע ביכער און זשורנַאלן  דעם ַאלבָאם און ַא. קַאנַאדע ֿפַאר דער ייִדישער קָאלָאניזַאציע אין סָאוועטנֿפַארבַאנד״

, דער דירעקטָאר ֿפון יייִדיש־ּפרָאגרַאמען בַײם ״ארבעטער־רינג״, הָאט אונדז געברַאכט צו ֿפירן ֿפַאר ַא מּתנה ניקָאלַײ בָארָאדולין

 .ניו־יָארק

וָארן דורך דעם גרויסן ֿפַאקט ֿפון דער ייִדישער ״די בילדער און צייכענונגען אין דעם ַאלבָאם זַײנען ּכמעט ַאלע ַארויסגערוֿפן געו

 .לייענען מיר אין ארַײנֿפיר־ווָארט –, קָאלָאניזַאציע אין סָאוועטן־ֿפַארבַאנד״
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, ישֹשכר־בער ריבַאק, זַײנען געווָארן וויליַאם גרָאּפער, לבָאםווָאס הָאבן בַײגעטרָאגן זייערע שַאֿפונגען ֿפַאר דעם ַא, די קינסטלער

צען רעּפרָאדיקציעס ֿפון זייערע בילדער און  –קוּפריַאנָאוו און מַאּוד , בָאריס ַארָאנסָאן, ֿפרענק הָארָאוויץ, לּוי לָאזָאוויק

 .eidensan-nie.urזַײטל צייכענונגען מעג מען איצט זען אין ַא ווירטועלער אויסשטעלונג אויֿפן וועב



איז געבליבן אין שָאטן , וועדליק עס זָאגן די קריטיקער, וועמעס שַאֿפונג, ס׳ווילט זיך דערציילן וועגן איינעם ֿפון ָאט־די קינסטלער

 .ֿפון מַארק שַאגַאלס ווערק

ער הָאט געהערט . אין ֿפַארמלחמהדיקער איירָאּפעַאזוי הָאט מען ָאנגערוֿפן ריבַאקן  –ַא ייִדישער קינסטלער ֿפון ַא גרויסן טַאלַאנט 

די ייִדישע טעמַאטיק ליגט אין יסוד ֿפון שַאֿפונג ֿפון . וועלכע הָאבן געווידמעט זייער טַאלַאנט דעם ֿפָאלק, דער ּפלעיַאדע מַײסטערס

 .ָאבער ֿפַאר ריבַאק איז זי געוועָארן די וויכטיקסטע, ַא סך בַאקַאנטע קינסטלער

און ער הָאט זיך געאַײלט ָאּפצושּפיגלען , ַאז די שטעטלעך וועלן נעלם ווערן, הָאט גלַײך ווי ֿפָארויסגעזען און מורא געהַאט ריבַאק

 –זַײן אייגן לעבן איז איבערגעריסן געווָארן אויף ַא הייכּפונקט ֿפון שַאֿפונג . אויֿפן לַײוונט יעדע געשעעניש ֿפונעם יידישן לעבן

 .יָאר 83ַאלט געווען נָאר ווען ער איז 

די אוקרַאיִנישע  –איצט )כערסָאנער גובערניע , אין שטעטל יעליסַאוועטינסק 7381ישֹשכר בער־ריבַאק איז געבוירן געווָארן אין 

יט אין דער ָארעמער ֿפילקינדערדיקער משּפחה הָאט מען נישט אונטערגעשטיצט זַײן ֿפַארכַאּפטקייט מ(. שטָאט קרָאּפיווניצקי

־יָאריקער ישֹשכר ָאנגעהויבן זיך לערנען אויף מָאלערַײ־קורסן בַײ איינער ֿפון די 71הָאט דער , נישט געקוקט אויף דעם. מָאלערײַ 

, לויט ַא רעקָאמענדַאציע ֿפון זַײן לערער, שוין אין ַא יָאר ַארום איז דער בַאגַאבטער דערווַאקסלינג. ָארטיקע ֿפַאבריקן

. ווּו מע הָאט געגרייט די קווַאליֿפיצירטע קינסטלער־ַארבעטער, יף די צוויי־יָאריקע קורסן אין יעליסַאוועטגרַאדארַײנגעטרָאטן או

 .און אין ַא יָאר ַארום הָאט ישֹשכר ֿפַארלָאזט דָאס עלטערן־הויז, דָאס הָאט געברַאכט צו ַא קָאנֿפליקט מיטן ֿפָאטער

דערנָאך איז ער . רס הָאט ריבַאק בַאמָאלט די דָארֿפישע קלויסטערס אויף כערסָאנשטשינעצוזַאמען מיטן ַארטעל קוסטַארן־מַאליע

ווען ער . 7871ווָאס ער הָאט זי דערֿפָאלגרַײך ֿפַארענדיקט אין , ַארַײנגעטרָאטן אין קינסטלער־שול, ַאריבערגעֿפָארן קיין קיִעוו

איז ער ַארַײנגעטרָאטן אין ַא היסטָאריש־עטנָאגרַאֿפישער , דישן טעַאטערהָאט ָאנגעהויבן ַארבעטן ַאלס דעקָארַאטָאר אינעם ייִ 

ּפָאדָאליע און , אויף די געלטמיטלען ֿפון וועלכער איז ער צוזַאמען מיט על ליסיצקין ַארומגעֿפָארן איבער אוקרַאיִנע, געזעלשַאֿפט

 .שולן און דערלערנט די ייִדישע ֿפָאלקס־קונסטבעת ָאט די רַײזעס הָאבן זיי אויסגעֿפָארשט די הילצערנע . ווָאלין

געגרינדעט , וועלכע זַײנען געווען ֿפַארכַאּפט מיטן זוכן דעם ייִדישן נַאציָאנַאלן סטיל, ריבַאק און ַאנדערע ּפרָאמינענטע קינסטלער

״צו ַאנטוויקלען די  –ַאר זיך דעם ציל אין קיִעוו און הָאט געשטעלט ֿפ 7871די בַאוועגונג איז אויֿפגעקומען אין . די קולטור־ליגע

חוץ דעם הָאט ריבַאק צוזַאמען מיט בָאריס ַארָאנסָאנען . ליטערַאטור אויף ייִדיש און ייִדישע קונסט״, ייִדישע ֿפָאלקס־בילדונג

 –״די ריינע ַאבסטרַאקטע ֿפָארם ַאז , ווּו ער הָאט בַאהויּפטעט, ָאנגעשריבן ַא ּפרָאגרַאם־ַארטיקל ״די וועגן ֿפון ייִדישער מָאלערַײ״

נָאר דורך דער ַאבסטרַאקטער מָאלערַײ קען מען . אין ווָאס עס ווערט ֿפַארקערּפערט ַא ״נַאציִָאנַאלער״ עלעמענט, איז גרָאד דָאס

דעם סַאמע ַאקטיוון  אין וועלכער ריבַאק הָאט גענומען, די בַאוועגונג ״קולטור־ליגע״. אויסדריקן די אייגענע נַאציָאנַאלע יסודות״

 .איז ַארַײן אין דער געשיכטע ַאלס ״רענעסַאנס ֿפון דער ייִדישער קונסט״, ָאנטייל

ווּו ער הָאט ָאנגעהויבן לערנען אין ַא ּפָאּפולערער ֿפרַײער , הָאט ריבַאק זיך ַאריבערגעקליבן קיין מָאסקווע 7878סוף 

ווּו איז ַארַײנגעטרָאטן אין די רייען ֿפונעם , אין צוויי יָאר ַארום איז ער ַאוועקגעֿפָארן קיין בערלין. קינסטלערישער סטודיע

 .סעצעסיִָאן –יסטן־ֿפַאריין דַײטשישן ַאווַאנגַארד

ֿפָארגעקומען מיט דערֿפָאלג די ערשטע ּפערסָאנעלע אויסשטעלונג ֿפון ריבַאקס בילדער און  7898איז אין , אין בערלין, דָארטן

. ״קליין שטעטל״ ,״ייִדישע טיּפן ֿפון אוקרַאיִנע״, אויף איר הָאט ער ֿפָארגעשטעלט זַײנע גרַאֿפישע ציקלען ״ּפָאגרָאם״. צייכענונגען

די . הָאט דערשיטערט די איירָאּפעיִשע עולם, ווּו ער הָאט ָאנגעמָאלט די ַאכזריותדיקע ּפָאגרָאמען אויף ייִדן, די סעריע ווערק

ווָאס דער קינסטלער ַאליין געווען ַא בַײזעער ֿפון די , אויסדרוקֿפולקייט ֿפון די צייכענונגען קען מען דערקלערן מיט דעם

ער הָאט נישט דערטרַאכט און , בַאזירנדיק זיך אויף זַײנע זכרונות, ער הָאט געמָאלט די ווערק ֿפון ָאט דער סעריע. גרָאמעןּפָא

 .ווָאס ער הָאט געזען מיט די אייגענע אויגן, ער הָאט ָאּפגעשּפיגלט נָאר דָאס –נישט ַאנטוויקלט דעם סיוזשעט 

ַאז ער איז טויט , זי קען נישט גלייבן. איבער ַא קַאלטן קערּפערל ֿפון רוצחיש דערהרגעטן קינד ווָאס הָאט זיך ָאנגעבייגט, ַא ֿפרוי

 .די עמָאציָאנעלקייט ֿפון זַײנע בילדער ּפשוט דערשטוינט… עּפעס זינגענדיק, און צערטלעך ֿפַארוויגט אים

 :זכרונות״ שרַײבט דער קינסטלער. םמַײן צעשטערטע היי. אויֿפן לעצטן זַײטל ֿפון זַײן ַאלבָאם ״דָאס שטעטל

איז . ביזטו אומעדיג איז גלַײך ווי דו טוסט איימעצן שלעכטס. קינד, ניט אומעדיג זַײן  ״מע טָאר: ״ַאזוי הָאט מיר רביניו געזָאגט

 .איז די וועלט ַארום מלא שֹמחה״, מען ָאבער ֿפריילַאך
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ָאבער צום ערשטן מָאל הָאט ער זיי . יָאר 7871ַאז ַאלע צייכענונגען אין ָאט דעם ַאלבָאם דַאטירן זיך מיט , אינטערעסַאנט

 …נישט שּפעטער, ָאט ער זיי נישט אויסגעשטעלט נישט ֿפריִעראין רוסלַאנד ה. אויסגעשטעלט נָאר אין בערלין

נָאכן בַאזוכן די היים־ערטער הָאט ער געשַאֿפן ַא גרַאֿפישן ציקל . 7891קיין סָאוועטן־ֿפַארבַאנד הָאט ער זיך אומגעקערט אין 

 .אין צוויי יָאר ַארום, אין ּפַאריז, ן אויסלַאנדדי ווערק וועט ער אויך אויסשטעלן נָאר אי –״אויף ייִדישע ֿפעלדער ֿפון אוקרַאיִנע״ 

הָאט ער דָארטן ֿפַארנומען ַא מערקווירדיק ָארט אין דער אינטערנַאציָאנעלער , ווען ריבַאק איז ַאריבערגעֿפָארן קיין ֿפרַאנקרַײך

 (.ּפַאריזער שול)  קינסטלערישער געזעלשַאֿפט

ער איז געווען ַא שטענדיקער און . ט זיך ֿפַארנומען מיט סקולּפטור און מָאלערײַ הָא, ריבַאק הָאט ַא סך געַארבעט אין טעַאטער

אין . ״טויִלרי״ ַאן ַאנדערע, ״סַאלָאן ֿפון די אומָאּפהענגיקע״ –איינער ֿפון די בּכֿבדיקסטע מיטגלידער ֿפון ֿפַארשידענע סַאלָאנען 

, גרויס דערֿפָאלג הָאבן געהַאט זַײנע אויסשטעלונגען אין הָאלַאנד .איז זַײן אויסשטעלונג ֿפָארגעקומען אין מָאסקווע 7893

 .ַאמעריקע און ַאנדערע לענדער, ענגלַאנד, בעלגיע

 ריבאק י צײכענונגען קװיטקא װאלד אין

ער ֿפלעגט זיך נעמען ֿפַאר ָאט דער ַארבעט מיט . ק הָאט זייער ליב געהַאט צו איליוסטרירן די קינדער־ביכער אויף ייִדישריבַא

ער הָאט ָאנגעמָאלט  –ּפַאריז , בערלין, מָאסקווע, קיִעוו. ווּו ער זָאל ניט זַײן און ווָאס ער זָאל ניט טָאן, גרויס ֿפַארגעניגן

ֿפריילעכסטע און גליקלעכסטע זכרונות ֿפון זַײנע , די ליכטיקסטע. ענדליקער ביכער ֿפַאר ייִדישע קינדעראיליוסטרַאציעס צו צ

 .קינדער־יָארן הָאבן בַאקומען ַאן אויסדרוק אין זַײנע איליוסטרַאציעס

, קָאניאַ . ַאנצייזישער קריטיקער רַא ֿפר, דער מחבר. איז אין ֿפרַאנקרַײך ארויסגעגַאנגען ֿפון דרוק ַא בוך וועגן ריבַאקן 7881אין 

וועלכער איז ״אין ֿפולן בלי ֿפון זַײן טַאלַאנט און איז ֿפול מיט שעֿפערישע , הָאט וועגן אים געשריבן ווי וועגן ַא קינסטלער

 .ּפלענער״



publicdomainreview.org 

איז ישֹשכר־בער ריבַאק געשטָארן ֿפון  7882דעצעמבער  92דעם . ָאבער די ּפלענער זַײנען נישט ֿפַארווירקלעכט געווָארן

״קונסט איז : גן הָאט מען געשריבןאין איינעם ֿפון די נעקרָאלָא. וועלכער הָאט אים געמוטשעט די לַאנגע יָארן, טובערקוליָאז

די , אֿפשר,און , קונסט איז געווען זַײן לַײד און גליק. געווען די איינציקע און בַאדַײטנדיקסטע ֿפַארענטֿפערונג ֿפון זַײן לעבן

ָאט ער בַאוויזן צו טָאן ַאזוי ֿפַאר זַײן קורץ לעבן ה. אים ֿפַארברענט, קרַאֿפט ֿפון ָאט די לַײדנשַאֿפטן הָאט ווי ַאן אינערלעך ֿפַײער

 .וויֿפל אייניקע קינסטלער קענען נישט טָאן ֿפַאר די לַאנגע יָארן״, ֿפיל

. ביזן סַאמע ָאנהייבן ֿפון דער מלחמה הָאט מען ַאלע יָאר דורכגעֿפירט אין ּפַאריז די ָאוונטן און אויסשטעלונגען צו ריבַאקס ָאנדענק

ָאבער נישט געקוקט אויף דעם קען מען זיי געֿפונען אין די , רֿפַאלן געווָארן אין די מלחמה־יָארןַא סך זַײנע ווערק זַײנען ֿפַא

. זַײן ַאלמנה הָאט בעת דער צווייטער וועלט־מלחמה ֿפַארהיט ריבַאקס ּפערזענלעכע קָאלעקציע. צענדליקער מוזייען ֿפון דער וועלט

 .ישֹראל, אין בת ים, ריבַאקס מוזיי הָאט זי איבערגעגעבן ַאלע בילדער אין 7819אין 
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