
 

  האוניברסיטה העברית בירושלי�
  מרכז ליאוניד נבזלי� לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה

  החוג ללימודי� רוסיי� וסלאוויי�
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  ירושלי�, הר הצופי� , קמפוס האוניברסיטה העברית

  
  :תכנית 

  :)באר שבע, גוריון-אוניברסיטת בן( זיכר אפרים' פרופ  14:30-15:10

  "על זהות תרבותית? או יצחק, איזאק, איסאק"

  :סרטון קצרהקרנת   15:10-15:20

  " ליפ רות נפגש עם בניה קריקיפ:  יהודיתחתונה"

  :)באר שבע, גוריון-אוניברסיטת בן( יוסף-חמוטל בר' פרופ  15:20-16:00

   "התרגומים לעברית של סיפורי באבל"

         קטעי קריאה מיצירותיו של באבל  -  16:00

  

  האירוע יתקיים בעברית   ●
       יוגש כיבוד קל●
  א לפנות לדף הבא לפרטים על הספר נ  ●

  

  02-5881959  דובינסקיאביטל: פרטים נוספים

  מדעי הרוחמקנה אישור כניסה ברגל לקמפוס הר הצופים וברכב לחניון , בליווי תעודה מזהה, הזמנה זו



  

 םכתביהכל 

  מאת איסאק באבל
   אפרים זיכר : מדעיתעריכה 

  יוסף- חמוטל בר:תרגום
 ירושלים, כרמל: ל"מו

  

  
נחשב לאחד מגדולי אמני ) 1940-1894 (רוסי איסאק באבל-הסופר היהודי
נוקבת , עדות מרגשת סיפוריו הם. בספרות המודרנית הסיפור הקצר

שהתנהלה   לבין פוליןבמלחמה בין רוסיה הסובייטיתיקה על חוויותיו ומצח
 על החיים היהודיים באודסה ועל רוסיה בשנים, בתחום המושב היהודי

הסיפורים תורגמו על ידי המשוררת . הראשונות לאחר מהפכת אוקטובר
' העריכה המדעית היא של פרופ. יוסף- חמוטל בר  'וחוקרת הספרות פרופ

 .סובייטייםבארכיונים  קר כתבי באבלחש, אפרים זיכר

 

שבהם כונסו תרגומי כל  , איסאק באבל כל כתבי  שלושה כרכים של לפנינו
רשימותיו , תסריטיו, מחזותיו ,סיפוריו: כתבי באבל ועיזבונו שהגיעו לידינו

הכוללת הערות  ,זוהי מהדורה מדעית. ללא התערבות הצנזורה, ויומניו
 .יות והסברים רביםלאטקסטו

  
" סיפורי אודסה", "הפרשים חיל: "ן קובצו כל סיפורי באבלבכרך הראשו

מופיעים כאן  חלק מהם. סדר שבאבל עצמו תכנןהעל פי , "סיפורי ילדות"ו
 . בעברית לראשונה  וחלקם רואה אור,מחדשבתרגום 

  
  

  
יומנו של באבל , תסריטים,  כולל מחזותכתבי איסאק באבלהכרך השני של כל 

הכולל את  ,הסובייטית וחומר מן העיזבוןוסיה מימי המלחמה בין פולין לר
  ."היהודייה" גמור- הרומן הלא

   
  

 "יומן פטרבורג ("רשימות עיתונאיות ומסות מופיעים בכרך השלישי
של באבל מבית הכלא מכתב  ותזיכרונוכתבי , ")ומגרוזיה מכתבים מאבחזיה"ו

  .ראש המשטרה החשאית, אל לברנטי בריה
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