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בערגעלסאן דוד
 זיך האט בערגעצםאן דוד זינט יאר דרייםיס געװארן איצט איז עם
 זייז דערשינען איז 1909 זוםער איטעראטור. אידישער דער אין באװיזן
 אידישער דער אין ארויסגערופן האט װאם וואקזא?״, ״ארום בוך ערשט

אויב־געזאנגען. און אויפזען גרוים װעצט ?יטערארישער
 בערגעילםאנען דוד פון אריינפאר ערשטער רער איז װ^קזאיצ״ ״ארום

 שפעטערדיקע א?ע די צו אריינפיר דער און ?יטעראטור אידישער דער אין
יארן. וױיטערדיקע די פון צויױ אין געשאפן האט ער װאם װערק,

 מיט התפע^ות ארויםגערוםן און איבערראשט האט װאקזאצ״ ״ארום
 זעלטנקײט א איז װאם ר״פקייט, מײםטערישער און הינםטלערישער ז״ן

 פארם, אײגענער אן סיט שרײבער א געקומען איז עם אנפאנגער. אן פאר
כאראקטער. אײגענעם אן מיט טאן, א״גענעם אן מיט

 דער שפעטער יארן און יארן מיט געגאנגען נישט איז עם װײט װי
 דעם און מענטש דעם בערגעלםאן, דוד פון פראצעם אגטװיקצונגם

 בערגע^םאן פון הויפט־טענדענצן און הויפט־שטר׳יכן די אבער קינםט^ער,
 האט צײט דער מיט נישט, סער זיינע. װערק ערשטע די שוין פארמאגן

 ן5װי מיר װען און מײםטערשאפט. און שצימות אאץ־מער דערגרייכט ער
 מוזן בערגע^םאן, דוד פון בי?ד אויםשעפנדיק און גאנץ א זיך פאר האבן

 ״ביים דעם ביז װאקזאצ״ ״ארום פון גאנג דעם אים טיט מיטמאכן מיר
װײטער. נאך און ״ביראבידזשאנער״ און דגיעפער״,

 די םאר געשריבן פי^ נישט בערגעצםאז דוד האט פארהע^טנישמעםיק
 אנדערע װאקזאצ״. ״ארום זיין אפגעררוקט האט ער זינט יאר דרײםיק
 צו־ ?יטעראטור אידישער דער אין געקומען זיינען װאם שרייבער, אידישע

ט דער אט םאר האבן שפעטער, יאר פאר א אפיאו און אים מיט זאמען  צ״
ביכער. מער ארויםצוגעבן באװיזז

 פא־ געשפאנט רוב דאס האט בערגע^םאן דוד װיל דערפאר, איז עם
 ביי זײז כעמוזט האט אויםיצאד, יעדן פאר אפגעהיט. שטארק און מע^עך

 די װערק, א אויםגעטראגן האט ער אד.5אנ פון צײט ?ענגערע א אים
 צופאיל קייז איז עם אנג.5 יארן אפטמא^ ^אנג, אטמאםפער די םיטואציע,

 — פארענדיקט ניט םארב^יבן אים ב״ זײנען װערק אײניקע װאם נישט,
 םאר 5װיי פארזעצן, געקעגט נישט און טײצ ערשטן דעם פארעפנט^עכט

 פון געמיט־צושטאנד דער און צעבן דאם זיך האט יאר עט^נכע די אט
סתם זעילטךװען איז בערמ^םאן דוד און געענדערט. ביס^ שיין א מחבר
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 און ער גופא, ער װעלכע צו װערק, ״פארםאםט״ װ$ם שרײבער, א אזוי
 אינטימע אײגענע קייז האבז נישט זאל װעזן, אינעװײניקםט גאנץ זיין

 טעמאטיק, שטאוי, געבארגט זעלטן־װעז זואט בערגעלסאן דוד באציאונג.
 אדורכ־ האט ער פרעמד. דער פון זייט, דער פון איבערלעבענישן מענטשן,
 אין געקומען דעם מיט איז ער איידער װערק, א אדורכנעפיבערט געלעבט,
 אנדערער, אן צו טעמע א״ן םון געװארפן נישט אויך זיך האט ער דרויםן.

 װאם שרייבער, מיט $פט טרעםט עם װי צװײטער, א צו װעלט אײן פון
 דעריבער איז עם ״מארק״. אויםן צװײטן נאכן װערק איין ארוים״ ״װארםן

 מאניר ספעציפישע א נאר נישט בערגעאם^נעז ב״ געװען 1א אנהויב םון
 מיט װעלט בערגעלםאנישע א געװעז אויך איז עם נאר שרייבן, םון

 אז געמיינט, דעריבער מען האט סיטואציעם. און געשטאלטן מענטשן,
 זײנע םון קרייז פארכישופטן םונם ארױםבאםרײען גארנישט זיר קאן ער

 װי אויםגעקומען, איז עם זײ. בײ געפענקעניש אין איז ער אז פארשוינען,
 אים רינגלען זײ נאר זיי, מאלט ארוים, זיי ברענגט בערגעלםאן דוד נישט
 זײערע אין שטימונגען, און שאטנם זייערע אין איין אים ■װיקלען ארום,

״א&גאנג״־מאטיװן. און ״נאר־אלעמען
 אידישער דער ביי פארװיגט געװען צײט לאנגע א איז בערגעלםאן דוד

 עםטעט, אן װי ״שײנשרײבער׳/ א װי לײענער־עולם דעם בײ און קריטי?
 וױרק־ רעאלער דער פון לעבן, דעם םון דערװײטערט און װײט איז װאם

 זיך אין םוביעקטױוער, אדורכאוים איז ער אז געהייםן, האט עם לעכקײט.
 ער און שרייבערײ ז״ן מיט זיך צאצקעט זואס שרייבער, אײנגעשלאםענער

 דעם םון ז״ט דער אן םטעזשקע, זייטיקער א אויוי שטענדי? זיך גײט
לעבנס־שליאך. ברײטן

 ז״ן אין האט בעל־מחשבות הריטיקער אידישער באװאוסטער דער
 בערגעל־ רוד וועגן געזאגט װאם אט )1913( אלעמען״ ״נאך װעגן ארטיקל

.״ :םאנען .  דער מיט נישט שמעקט עם װעמען פון דער, אט איז װער .
 ? פראבלעמען אלגעמיינע און אידישע םאציאלע היינטיקע די פון לופט
 צו שײכות א .האט װאם אלץ, פון װעלטל געשילדערט ז״ז אפ צוימט װאם

 שריםטן געקליבענע (בעל־מחשבות, לעבן?״ געזעלשאפטלעכן ברײטן א
.)168 ז׳ ,4 ב׳

 ״בירא־ ״פענעק״, נאך שוין האלט בערגעלםאז דוד .װען איצט,
 נישט שויז עם מעז סאן ׳םענטשן״, לעבעדיקע ״צװישן און בידזשאנער״

 פע־ ליטערארישן ערשטן זיין װעגן זאגן נישט אויך זיר לאזט עם זאגן.
 ״ארום זיין פארעפנטלעבט האט ער װען ,1913־1909 יארן די װעגן ריאד,

או טויבער׳/ ״דער װאקזאל״  שטאט״ פארגרעבטער א ״איז אלעמען״ ״נ
 א האט װאם אלץ, פון װעלטל געשילדערט זיין ״אפגעצוימט האט ער אז

לעבן״. געזעלשאפטלעכן ברײטן א צו שײכות
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 בערגעצםאז דוד האט װאקזאל׳/ ״ארום זײן זינט יאר, דרײםיק די פאר
 א איז עם װעג. װיכטיקן און אינטערעםאנטן זייער א אדורכגעמאכט

 אי־ געזע^שאפסלעך־אידייאישער פון פראצעם דער פראצעם, צוױיענדיקער
 פארפו^- קינםטצעריש־מייםטערישער פון פראצעם דער און בערװאנדצונג

 נאו־ זוערק טריט, נאך שריט פאמעלעך, נאך גייען מיר װען קאמונג.
^ונג אינטערעםאנטע אן טיר זעען בערגעיצםאנען, נאך װערק, װי ט  םון אנ

 ריסן, אויף אפנױגן, אויף אן אויך זיך טרעפן מיר שרייבער. און ׳מענטש א
 אױױ אנדערש, אויםטייטשן ?אן אײגער יעדער װאם װאק?ע:ישן, אריןש
 פערםפעקטױו א זיך פאר שוין האבן טיר װען איצט, אבער אופז. ז״ן
 דור אז זיכערקייט, םויצער דער טיט זאגן זיך ^אזט י^ר, יק5צענד< דריי פון

 אויך װי גופא, אים פאר װעג־צייכנם ■װיכטיקע זײנען װערק בערגעלםאנם
־ אידישן דעם אין אנטװיק^ונגען און עטאפן פאר צײכנם װיכטיקע  געזע̂י

 איצטיקער דער פון ?יכט אין מער: גאך און ׳טאפן. און צעבן שאפטצעכן
 נישט צײט זײער אין ה^ט מען װאם װערק, די בוי^טער אויך װערן צײט

זיי. אויו* אויפמערקזאמקייט םפעציעלע קיין גע^ייגט
 פינקטילעכע בערגעילםאנען דוד בײ אגצוצײכענען גרינג נישט איז עם
 שאםומען גרעםערע זיינע האט בערגעלםאן װערק. זײנע פאר דאטעם

 האט ער װאם צייט, דער פון יאר. עט^עכע פון לויה אין געשריבן אפט
 רוב דאם אויך אפטמאל אוז קאפיטצען ערשטע די שרייבן #נגעהױבן

 באזונדערע א איז דאם יאר. עטצעכע אריבער זיינעז דרוקן ביזן װערק
 אוים־ מאנאגראםיע א פאר און פארש־ארבעט גרעסערער א פאר אױפגאבע
 אין ארער װערק זיינע אין צייט־שטימונגעז און צייט־שפורן די צוגעפינען

 איז װערק דאם יװען דאטעם, די בײ זזאצטן זיך מען מוז װערק. םון טילן
 איז דאטעם די־א ?ויט בערגע^םאנען פון גאנג דער און פארעפנט^עכט.

),1909( װאקזאיצ״ ״ארום :פיל־זאגנדיקער און אינטערעםאנטער אן זייער
 פארגרעבטער א ״אין ),1913( אצעמען״ ״נאך ),1909( טויבער״ ״דער

 ),1920( צײטן״ םארטונק^טע ״אין ),1919( ״אפגאנג״ ),1913( שטאט״
 ״װעיצט־ דערצילונגען־זאמ^ונגען די גײען דא און ),1925( הדין״ ״םידת

 זײן ביז אנדערע און ״צוג־װינטן״ טעג״, ״שטורעם װע׳לט־אײן״, אוים
 ^ע־ ״צוױשן ),1934( ״ביראבידזשאנער״ ),1932( דניעפער״ ״ביים

 ״ביים טיייצ צװייטן פון קאפיטאעך די און )1935( מענטשן״ בעדיהע
 אין אויםגאבן פארשיידענע אין געדרוקט צעצטנם װערן װאם דניעפער׳/

ראטנפארבאנד.
 אויך און גוינםטלער־טייםטער, א פון גאנג אינטערעםאנטער אן איז עם

 אידישן דעם אויף קוק אײגענעם און טיםן א ׳מיט הינםט^ער ערנםטן אן םון
 זיך אויף אחרױתן און ^אםטן געזע^שאפטלעכע געטראגן האט ער אעבז.

צייטן םארשײדענע םון װערק ז״נע אין אויםצאדן אין זיי געהא^טז און
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 אין אויםגעכאװעם בלויז נישט דעריבער זיינען װערק זײנע פעריאדן. און
 אויף כחות־געראנג^ענישן די פון פראדוקטן אויך זײנען זײ שוים, אייגענער

גאם. אידישער דער

אונדז. ביי ?ינסטלער ציאבאװאוםטיקםטע די םון איז בערגע^םאן דוד
 גע־ זייגע װירסלעבקײט. ארומיקער דער מיט חשבונות געפירט האט ער

 קאנ־ דורך געטריבן צײט, דער פון ■קרײץ־םײערן די אדורך זיינען שטאלטן
 בענקעניש די שטימונגען, די אפי^ו און כחות, םאציאלע רעא׳לע קרעטע,

 צו־ סאציאיל־געזע^שאפטלעכן פון פוע^־ױצא א אויך זײנעז יע,5מי זיין פון
 שארף װי מיר, םילז װאקזאל״ ״ארום זיין אין שוין םיטואציע. און שטאנד

 געשטא^ט ארויםגעבראכטער יעדער פון לעבן דעם אין אריין זיך שניידט עם
 געגעבן ער האט צייט יענער אין נישט, מער װירק^עכקײט. ארומיקע די

 ארום־ א^ע די געשעענישן. די פון אפס^אנג דעם אפהי^ן־, דעם מער
 פון םארשטײער געשטאילטן, רעאאע ?עבעדיקע, זיינען װאקזאצ־געשטאצטן

 עכטקייט אזא מיט געװארן געגעבן זײנען זײ קצײנבירגערטום, אידישן דעם
 נישט געטײנט צייט, יענער אין דאן האבן אײניקע אז רעא^סײט, און

 אלע זואס מעקלער, א מאן, עלטערער אן איז בערגעלםאן דוד אז אנדערש,
 און םביבה, װאקזא^ישער ארום דער אין אפגעלעבט ער ה^ט יארן זיינע
 אין זיך באשריבן אינטים־א״גן אזוי און עכט אזוי ער האט מעשה ^אדור
מענטשן. ארומיקע זײנע

 דוד װאו איצעמען׳/ ״נאך אין ?אנטיק געװען עם איז מער נאך און
 מיטצ־בורזשואזיע אידישער דער פון שיכטן ארױםגעפירט האט בערגעצסאן

 דער נאך יארן די פון אינטעאיגענץ אידישער דער פון םארשטייער אויך און
ע רוםצענדישער  אנדערע אצע די אין אזוי און .1906-1905 פון רעװ^וצי

 שטי־ אױפגעכאפט שטייגער זיין אויױ האט בערגעצםאן דוד װאו װערס״
 רוםיצאנד, צארישן אין רעאקציע־יארן די פון אומשטענדן און מינגען
 נאך .1914 און 1906 פון צװישנצײט די בין־השטשות, דעם געגעבן

 ״פאר־ די אין ״אפגאנג״, אין עבן5י אידישע דאם ער גיט איבערצ״גנדיקער
 אויףז כאפט ער װאו דערצייילונגען, ק^ענערע די אין און צײטן׳/ טונק^טע

 װיי, דעם געראנג^ענישן, די זיך אין טראגט .װאם געשטאלט, א געשיכטע, א
 באשטימטן א אדורך מאכט װאם ?עבן,1 אידישן אין שיכט א פון תוך דעם

צייט. געגעבענער דער אין פראצעם ענדערונג, נא:ג,

 ער שי^דערער. דורכאוים־רעאאיםטישער קײן נישט איז בערגעילםאן
 געשטאלט. אדער װעלט געשי^רערטער דער פון באזינגער זינגער, דער איז

 עם רעא^ן. דעם צו ױם־טובדיקע דאם עלעגישע, דאם צו גיט בערגע^םאן
 םינטעז א גייםט, און מאטעריע פון םינטעז מין א נעא־רעאיליזם, מין א איז
בא־ א מיט באשײנט ארוים קומט רעאילע דאם טרוים. און װאר םון
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 נאכ־ און נאכזינגענדיהע מיט באגצייט װערט עם באשטראצטקייט, זונדערער
מאטױון. שפיצנדיקע

 געזעצשאפט־ פםיכאצאגיש־פארטיפטער, רייכער דער אויף אויםגעצויגן
 ציטעראטור, רוםישער ברײט־םארצװייגטער און צעך־פאראנטװארטצעכער

 אויםגעװאקםן מקורים, ערשטע אירע פון קוצטור אירישע די אויפגענומען
 האט מיציע, אידישער רייך־פארשײדנארטיקער א צװישן צעבנדיס און
 די נאך פון ציטעראטור אידישע דעמאצםדיקע די באפרידיקט נישט אים

 אידיש ?אצירפוצ און רייך א געװען איז אויגן די פאר רעװאצוציע־יארן.
ט געצאקט האט צעבן דאס קיעוו, שטאט רייכער דער אין צעבן  אצע די טי

 איגטערעםאנטע — ארום און ארום ;קאציזיעם און ?אנפציקטן םאציאצע
 זיך בײ געמאנט מען האט נעגאטױוע. און פאזיטיװע געשטאצטן,

 שרײבער אידישע די װאם עשירות, געװאצדיקע די אט ארויסצואנטפצעקן
פארזעען.

 אריינברענגען ציטעראטור, אידישער דער םון ראמען די פארברײטערן
 דערביי און םארמאגט, צעבן דאם װאס ׳קאמפציצירטע, רייכע, דאם איר אין

 דאם — םטיצ אויםן פארם, דער אויף אויפמערקזאמקייט םפעציעצע צײגן
 ״אפיציעצע״ די אז אויםגעקומען, איז עם בערגעצםאךטםח. דער געװען איז

 װעגן, אױםגעטראטענע מיט צופיצ גייט װארשע אין ציטעראטור אידישע
 שיכטן צעבגם־שטראם. ברייטן פונם אװעקגערוקט זיינען שרייבער די און
 ברייט־ —אויגן די פאר ;צעבן אידישן אין אנגעװאקםן זיינען פצאםטן און

 אין טראגן װאם מענטשן, ארום גייען עם ; משפחות אידישע פארצװייגטע
״ און צעבן, זיך  צעבן דאם שרײבער. אידישן דעם פרעמד םארבצייבן ז

קון!״ קינםטצערישן א מיר גיט מיך, ״שיצדערט :געשריגן װי האט תי
* * *

 דעמאצםדיקער דער אין װארשע, אין דערשינען איז װאקזאצ״ ״ארום
 פאר־ אידישן באקאנטן ביים ציטעראטור, אידישער דער םון מעטראפאציע

 ציטע־ װארשעװער די נישט און װארשע נישט אבער צידסקי. י. צעגער
 בערגעצםאנען, דוד אויםגעכאװעט און אויפגעצויגן האט םביבה רארישע

 געבורט ציטערארישער זײן פארגעקומען איז דארט קיעװ. שטאט די נאר
פאנאנדערגעװאקםן. ער איז דארט און

 גע־ װי גוט אזוי האט עפנטצעכהײט אידישער דעמאצםדיקער דער אין
אע װארשעװער א גאצטן  אין וױצנער. א און ציטעראטור דער איז ג

 אויםגעקוטען זײנען עם פראדוקציע, ציטערארישע א םער געװען איז װארשע
 ״שטאוי׳/ פארצאנגט האבן װאם צײטונגען, טעגצעבע עטצעכע מיטאמאצ

 און טיש אויף פראדו?ציע א טאקע געװען איז צםוחר״. עובר ״םחורה
 אוים־ ארויםגעװארפן האבן װאם פאבריס^עך, ציטערארישע בענק. אדיגש

מ אפט איז ארבעטונגען א צױטן םײ בו־ע^עך, ןןא שטיקצעך טאגדעטנע. ג
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 קינסטלערי׳טע ברײטע אנשטאט םארם. דער לויט ׳םיי און אינהאלט
 איז אנדער׳ט גאנץ עפעם םאטאגראפיעס. ׳מאמענטאלע סיציינע — לייװנטן

 פארטיי־ די אויפגעקומען זײנען דארט צייט. יענער אין וויצנע געװען
 םאר און ליטעראטור םאר ארט אן אויםגעטיילט האבן װאם זשורנאלן,

 אוים־ און אויםפי?ן גענומען זיך האט װילנע איז ליטעראטור־פראבלעמען.
 קלארער ני׳עט א אין נאך אמת — אידישיזם ■׳עאפנדיהער דער קריםטאליזירן

 צו־׳טטארקע טיט און אינהאלט צעשװאומענעם א דערװײיצ מיט און םארם
 װאר׳טע מאטיזון. און שטימונגען רעאקציאנערע צו פ׳טרות און אפנויגן

 איז זיך. אין םארטיפט מער — נע5װיי און צו־פאר׳טמייעט געװען איז
 רוד פון אנטװיקלונגים־פראצעס און גאנג װײטערדיקער דער דעריבער

 מיטן קלעצקין, ב. פון פארלאג װילנער ימיטן פארבונדן געװען בערגעלםאז
 נאענטער א געװען איז בערגעלםאן דוד װאו װעלט׳/ יירישע ״די ז׳טורגאל
 פאר־ א ״אין און אלעמען״ ״נאך זיין געדרוקט האט ער װאו און מחותן,

 נישט איז װילנע ליטערארי׳עע אידישע דעמאלםדיקע די ׳טטאט״. גרעבטער
 װאוײטע ליטערארישער אידישער פארהאװעטער דער מיט צוםרירן געװען

 און פרצן מיט ״איבערגערוםן״ זיך ׳טרײבער םך א פון יקעפ די איבער און
דרכים. פרצעם אין געגאנגען זיינען װאם אייניקע, נאך

 דער קולטור־׳טטאם, דעם םון צװײג א װי ליטעראטור אידי׳טע די
 דאם לעבן, איריע&ן ׳טאפנדיקן דעם פון פועל־ױצא א װי ראימאן אידישער
 יױרנדיקע און ברויזנדיקע דאם ארויםברענגען זאל װאס װערק, אידי׳טע

 אידישן דעם פון אינטימע דאם אויםדריקן און װעלט, אידישער רער אין
 זאל .וואם ׳עאפן, אידישע דאם אינטעליגענץ, אידישער דער פון און מענט׳ש

 הינטער־ זײן ני׳טט און דערגרײכונגען, און זוכעני׳ען די צו ■מיטשותו* א זײן
 געאנט, שטארק געװען איז אלץ דאם — לעבן ארומיקן דעם לגבי שטעליק

 זואר קרייזן, ליטערארישע ױנגע די אין פארמולירט קלאר גישט נאך הגם
 םון יארן ערשטע די אנטװייסלט זיך האט און געװאקסן איז בערגעלםאן דוד
׳טרייבן. זיין

 איז צענטער, ליטערארי׳טן דעם םון װייט געװען איז מען באלד װי
 דעריבער איז דערטראכט. אלעמען דעם צו אליין זיך יװאלט מען װי

 צענטער ליטערארי׳טן דעם פון נעגאציע ביםל שפאר דאם פארשטענדלעך
כחות. אייגענע םון איבערשאצונג די איינבילדונג, איייגענע די און

 אידישער דעמאלסדיקער דער בײ ארויסגערופן האט װאקזאל״ ״ארום
 םון געחידױטט, זיך האט מען איבעררא׳טונג. און באװאונדערונג קריטיק
 אין אר״ן ער ברענגט װאס ׳ער איז זוער קומט, שרייבער דער אט װאנעט

 איז בערגעלסאן ״ד. אז װייטער, א. גלייך ׳טרײבט ליטעראטור. אידישער דער
בוך ״דאם אז און אייגנם׳/ גרויםן א מיט ליטעראטור דער אין געקומען
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 8 געשעעניש, 8 ;ױם־טוב 8 יז8 בוך ידאם ביכיל, געװיינצעך קײן נישט איז
 ״בערגעיליםאן ז8 געשריבן, האט ניגער ש. געשעעניש״. באדײטנדיקע זייער
 מוםטערן, ער האט טאמער און װעג, א״גענעם זיין ימיט אונדז צו קומט
 בע^־מחשבות און אונדז״. בײ אנגענומען זײנען װאם די, יניט עם זײנען

ט װאם בערמנ^םאן, דוד איז ״װער :פרעגט ^ פארװארפענעם א אונדז מ
 שטעטא, דאם ניט דאך איז װאם און . . . ,דערפיצ׳ 8 ׳,5,שטעט א העק,
שרייבער?" אנדערע ביי װאם העק, דער דערם?, דאם

 צע8 זוי8 גלייט8ב םפעציפיש־בערגע^םאנישע רטיקע,8אײגנ דאם און
 ענדערן נישט זיך זאצ עם יװי עצטע.5 די ביז ערשטע די פון .װערק ז״נע

 דעם פון געמיט דער םפער,8טמ8 די טיק,8טעמ די צײט דער ר8פ
 נאענט־ םפעציעלע די אט בערגע^םאן־טאן, דער אלץ רבצײבט8פ קינםט^ער,

םענטש. געשילדערטן צום מחבר דעם פון אינטימקייט קײט,
 צו צוגאנג םוביעקטױוער דער יבן5רב8פ און אים בײ געװען איז עם
 I8P ער װערק. זײנע אין רוים8 ברענגט ער װאם מענטשן, די צו שטאױ,

 פיז נגען8רויםפ8 און נעצן רפן8רװ8ם לעבן, פרעמד א צו קומען נישט
 אויםגעבונדן, זײן מוז ער מענשטויםן.8צוז ציעם,8םיטו געשטא^טן, דארט

 ;זיי םון נעמען און זיי געבן פארשוינען, זיינע מיט אויםגעבונדן אינערצעך
 ערשט און — ׳לעבן־שאפן זייער צו יקטער5טיי8ב 8 שותו*, א װערן מוז ער

 זייערע רויםצופילז8 ?עבן, ז״ער אין זיך ארײנצויצעבן מםוגיצ ער איז דאן
 דאם דעריבער און זײ. װעגן שרייבן צו בכח ער איז ן8י ערשט געפי?ז,

 ?ירישער דער ט־<*ן, ע^עגישער דער דעריבער װערק, זיינע אין ע5עמאצי$נע
 יצים־8רע םאמע די אויך װערק, זיינע איבער זיך ציט װאם באג^ײט־מאטיװ,

 זיעענדיקע. א ריטמישע, א שפראך די אים ביי איז דערפאר און טישע.
 ע^ע־ איימפרעםיאניםטישער דער װאו װערק, ערשטע זײנע אין אויך *בער
 גע^אזט נישט זיך ער האט דארט אויך דאמינירנדיקער, 8 געװען איז מעגט
עמאציאנעלן. דעם פון באהערשן נצן8אינג

 18ר8ם איז עם םן,8ש זײן אין װאוםטקײט8ב5צי 8 ראן8פ איז עס
 נישט זין־, דוכט האט, ער װאו װערק, די אין אויך נק8געו־ פירנדייקער א

פאדערונגען. און אויפגאבן םפעציעצע קיין געשטע^ט
 אויפנעמען בעםער מיר קאנען װערק שפעטערדיקע זײנע םון איבט אין

פונגען.8ש פריערדיקע זיינע
 אים מיט מיטצומאכן בערגעלםאנען שטודירן בײם װיבטיק איז דעריבער

 אין אדורכגעמאכט האט ער װאם װעג, אידעא^ןגישן און שינםטלערישן דעם
םן.8ש זיין םון יאר דרײםיק די פון ויף»5י
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װערק צו װערק פון
,909 װאסןאל", ״ארגגג ןפי\\ \ v i \0935 ״צ\ץיש \",us\nTO

 פארעםנטצעכט לאנג נישט האט בערגע^םאן דוד װאם ארטיק?, אן איז
ום װעגן  ),1939 מערץ־אפריל, *יטעראטור״, (״םאװעטישע עציכמען ש̂י

 שרײ- א נאך געפיגען צו ״שװער :שורות פאר ערשטע די אין ער שרייבט
 װײניק אזױ און אױםגעטראכט װייניק אזוי װערק זיינע אין האט װאם בער,

 איבער־ שורה אנגעשריבענער יעדער כויט עיציכם. ום5ש זוי צוגעטראכט,
 פארמאגט אן, טיך גייט ׳װאם מענטש, ״דער :לייענער דעם ער צײגט
 םע־ צו כדי יקאמפאזיציע. א פאר שטריכן און פארבן נויטי?ע vלx אליין

 אים איך אז5 צוגעבעכצן, יציטערארישע ב״זװי^יקע ע5א פון אים קורירן
רעדן.״ איציין

 דוד װעגן אויך זאגן זעילבע דאס זיך ^אזט מאם נעװיםער א איז
 האבן װײניק אזוי 5זאי אונדז ביי שרײבער װעיצכער זעלטן :בערגעלםאן

 אצע זײנע בערגע^םאן. דוד װי צוגעטראכט װייניק אזוי און אויםגעטראכט
 ארויםגע־ ^עבן פון זײ האט בערגע^םאן דוד יצעבן, םון הומען געשטאלטן

 אטעמדיקע, ^עבעדיקע װערק זיינע אין אריינגעבראכט און בראכט
צאפ^דיקע.

ט איז עם װען אז געשריבן, פריער שוין האבן מיר  יאר דרייםיק טי
 ^יטערארישע די אין מען האט װאקזאא״, ״ארום דער דערשינען צוריק
 על־ אן איז בערגעילם^ן רוד אומבאהאנטער דאן דער אז געמיינט, קרײזן

 פון עבן5< אײגן זיין באשריבן האט װאם יארן, די אין איד א מאן, טערער
 נאטירלעך אזוי םביבה. ארומיקער זיין פון און באן דער בײ מעק^ער א

א^עבן, ארום דאם געשיצדערט געװען איז  אמתדיק, און אײגן אזוי װאקז
 ארויםגעבראבטע די פון איינער איז מחבר דער — אנדערש נישט אז

פארשוינען.
 םפעציע^ע א װערק םאנם5בערגע דוד צו גיט עכטקײט די אט און

 שטאר?ער. א װערק די פון איינררױן דער איז דערפאר און איבערצייגטקײט,
 יאר דרייםיק די פאר געמאכט נישט האט בערגעילםאן דוד אפנויגן װיפל

 הוי&ט־ זײן םון םארקערעװעט נישט זיך האט ער ס$ל וױפל שאםן, ז״ן פון
 זיין נאכאנאנד גײט ער אבער זייטן־שטעגן, אויו* זייטן־װעגן, אויו* װענ

 נעסט נאנג ז״ן אויףי און עבן,5< אידישן דעם פון דרך־המלך דעם ש^יאן־־,
םון געשטא^טן יצעבעדיקע לעבן, אידיש שטיקער ארום ער נעמט אויױ, ער
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 אי־ דער אין איהטיװ און טעטיק זיינען ■װאס װירק^עכקײט, אידישער דער
שטאט• גרויםער רער אין קציינשטעט?, דעם אין ט5װע דישער

 ש^ום .װעגן בערגעלםאן דוד זאגט ארטיק^ דערמאנטן דעם אין
 געגעבן װערט נאטור די אפי^ו און באטראכטונגען די . . . ״ אז עיציכמען,

פערםאנאזש״. םונם שטאנדפונקט פונם דורכאוים ע^יכמען) ום5ש (דורך
 פאר צוגעפאםט מאם גרויסער א אין איז באצייכענונג די אט אויך

 זיין איז צילבאװאוםט זײן נישט 5זא בערגע^םאן װי בערגעילםאנען. דוד
 ער װי אויםדרוק, יעדן װארט, יעדעם נישט װעגט און מעםט ער װי שאפן,

 געשטאאטן און טיפן זיינע אבער שאפן, זיין אין םוביעקטיװ נישט איז
 נאטור די אםיצו און ״באטראכטונגען די און לעבעדיקע דורכאוים זיינען
 פערסאנאזש׳/ פונם שטאנדפונקט פונם דורכאױם אים דורך געגעבן װערט

 שטאנד־ םונם אויך װאסזא^־נעבײדע די אפי^ו מא^ט בערגע^טאן דוד
 זייגען םביבה ארומיקע די און װאקזאצ דער פארשוינען. זיינע פון פונקט

געקגאטן. טויג אײן פון װי זיינען זײ צעבן, זייער און מענטשן די װי
 ׳װעגן די זיך קומען בארג ק^יינעם א פון הויך דער ביי יװייט ״װייט,

 א װאקזא^. רויטן און שטיינערנעם צום דארט פון זיך בוקן און צונויף
 שטיין און צװייגארנדיקער, און רויטער א װאקזא?, דער ער, איז הויכער
 װײזט און טויטער, און פארגאױוערטער א יארן פון דא שױן ער שטײט

 {,עמע 5אמא האט עם וועאכן היטער, םארכישופטער א װי אוים געגנט דער
דרעמ?.״ אייביק־מע^אנכאצישן אן מיט פארש^עפערט

 דעם ארום מענטשן די בערגע^םאן דוד מאיצט ש&עטער זייט א מיט
:שר״בט ער און פארשוינען די סביבה, די װאקזאל,

 ק״נעם זיך ם׳האט געװען, איז נודנע און מרה־שחורהדיק פוםט, ״אזוי
 גע־ .האבז מענטשן די און טאן. ריר א זיר ארט פונם רעו־ז, ט5געװא ניט

 מעצאנכאיציש אזוי אויםגעזען שוין און באװעגונג שום אן געשטאנען שװיגן,
װאקזאצ״ פארשטײנערטער איצטער דער זעילבטט װי שאעפזןריק און

 אויםגעפאםט און אויפגענומען בערגע׳צםאן האט אופן אזא אויף אזוי,
צייט. יענער אין מענטשן אידישע די העבן, אידישע דאם

 דע־ דעם נ*ך יארן די רעאקציע־יאח, שװערע די געװען זיינען עם
 האט מאכט צארישע די יװען ,1906-1905 פון אויפברויז װאצוציאנערן
 ארויםגעריםן האט מען װאם פרייהײט, בים^ דאם בצוט אין פארטרונהען

 נאך און רוםצאנד פון צעבן דעם איבער זוען יארן, די ציין. אירע פון
 שװערע געהאנגען זיינען — אידן רוםישע די פון עבן5 דעם איבער — מער

 רעזיגנאציע. און פארצװײםיצונג פוא געװען זײנען הערצער די און ימארעם,
 ווער ;ירידה־שטימונגען מיט באהערשט געװען איז געזעיצשאפטי^עכקײט די
 פױי־ גענומען האט עם זוער װיגקצען, אייגענע אין םאררוקט זיך האט עס

אריין. שוא אין צוריק גערופן האט עם ■װער און אויםגע^אםנקייט דיקן

11



גע־ פאריתומט ױנג הויז, גביריש s אין אויםגעװאקסז בערגעצםאן,
 עילטערער אן ארום אױפגעצויגן בעי^־הבית, דעם פאטער, דעם פון ײארן

 אין איינגעזאפט האט חדרים, שטייצע און גרוימע גרויםע, צװישן מאמע
 גייט װאם אונטער, ג״ט װאם ^עבן, א פון בענקשאםט נאגנדילע א זין־

 — איצט און רוישנדיק, טומצדיק, געװען הויז ידעם אין איז אמא^ אוים.
 אעבן דאם אויוי אזוי ער םאםט אונטערגאנג. און אפגאנג בין־השמשות,

שקיעה־מאטיװן. אומעטום א״ן ער זאפט ארום,
 ער מאצט זואקזא?״ ״ארום זיין פון זייטלעך פאר ערשטע די אויח

:ארום און ארום געהערשט ה**ט װאם שטימונג, די אזוי
 א זיך מיט ער האט נעטראגן און געילאםן צוג דער איז ׳װ״ט ״פון

 אבער געגנט. דער פאר און װאקזא? פארן בשורה פרײלעכע און גוטע
 םיין» פר״לעכן און לאנגן ז״ן פון אפהילך טרויעריקן ערשטן אינם נאך
 און טיןז זײער דא איז מרה־שחורה די אז איבערצייגט, שוין זיך ער האט

 געםאלענעם מיט פאטעצעך צוגעקראכן װאקזאצ צום שויז איז ער אײביק,
 . . . ,אומזיםט זיפץ. שװערן א מיט געבליבן שטייז דארט און געמיט

 קלונג טויבער א זיך האט — פארפאלן׳ פארפאצן, און . . . אומזיםט
ארומגעטראגן." זיםצן מיטן צוזאמעז

 פארן יצייט־מאטױו םין א איז דאם — םארםא^ן״ אצץ ״םארפאלן,
 — בוך אין געשטאצטן םארשײדענע די פון צעבנם די פאר בוך, גאנצן

 אי־ ע5א די און קצארע, פרוי ױנגע די רובינשטיין, בײנוש פון אנגעהויבן
 ״כוטע די װי עם איז יק,5גי פלעסל א װעמען ביי װאו ערגעץ טוט בעריקע.

 און פארשװינדט און אן יצויפט װאם צוכ, דעם פון בשורה״ פר״לעכע און
שטארקער. און טיפער טרה־שחורה די דערנאך מאכט

 װאם עקםטערן, אן בחור ױנגער א בוך דעם אין אריין זיך פצעכט עם
 געמיט, אנדער אן פארמאגט בחור דער אט עבן.5 נײ א אויף זיך פארמעםט

 ?עבן, פארצװײפלטן ארומיקן דעם אין טאן אנדער אן ארייז ברענגט ער
 שטימונג, ארומיקע די ענדערן נישט קאן ער אויםנאם, אן איז ער אבער

פארצװ״פ^ונג. דער אין אר״נגעצויגן װי »אייז װערט ער און
 װאלר ״ארום דעם אין געװארן ארויםגעבראכט איז זואם םביבה, די

 טראגישן און טרױעריקן אידישן דעם מיט שײכות נאענטע א האט זאיל״
 שלום דורך געװארן ארויםגעבראכט איז װאם צ״ט, צארישער דער אין עבן5

 שוין איז דא װאם נישט, מער מעשױת. קאםריילעװקער זיינע אין עאיכמען
 פון המשך װ״טערדיקער מין א נאר גופא, שטעטל דאם נישט אונדז פאר
 ׳קינםטלער, א דורך ארויםגעיראכט ?עבן דאם איז דערצו שטעטצ דעם
 עיצע־ מין א איז װאקזא^" ״ארום יליריזם. דאזע גרויםע א פארמאגט װאם
 װעגן געזאנג טרויעריק א ם׳איז טאן. טיף־עילעגישז א אין געשריבן גיע,

אונטערגײן. ביים האלט װאם ?עבן, א
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 ״דער דערצייילונג די איז כאראקטער און מין אנדער אן םון נאר
 ער װאם צײט, דערזעצבער אין אנגעשריבן האט בערגעלםאן װאם טויבער״,

 אינם פארעםנטאעכט און װאקזאא׳/ ״ארום זייז אויף געארבעט האט
.1910 א^מאנאך׳/ ״יידישן קיעװער

 בעמעלםאן ארויםבאװיזן זיך האט טויבער״ ״דער דערצייאנג דער אין
 געםא^ן זײנען טיפן די רעאציםט, מ/גר דא איז ער זײט. נייער א פון

״ 5.װיי< אױםדריקיצעכער, שארפער,  קעעזאצן, די אונטערשטרײבן דארפן ז
קאנפציקט. אנװאקםנדיקער דער און געשיכטע די געבויט איז זיי אויף װאם

 שטיקער פארבונדן קינםטלער בײם זיינען װאקזא?״ ״ארום דעם מיט
 איז ״טויבן״ דעם אין ;געשטא^טז מענטשישע אינטיטע, אײגענע, יצעבנם,

 װאקזאל״ ״ארום דעם אין שיצדערער. אביעקטױוער מער בערגעלםאן שוין
 איז ״אפגאננ״) אין שפעטער נאך און אלעמען״ ״נאך אין דערנאך (װי
 שפעטער (װי ״טויבן״ דעם אין שטארקער, מאמענט עמאציאגעלער דער
 — אפטמא^ רעאיציםטישער, דער איז שטאט״) ״פארגרעבטער דער איז

 אפ־ קורצער, זאצן די שוין זיינען דא פולער.—עלעמענט נאטוראציםטישער
 דערצײילוע גאגצער דער איבער ;שארפער בו^טער, שטריכן די געהאקטער,

 איבער, דא זיך חזרט עם טויבן. דעם פון כאראקטער דער פייצן זיך ילאזט
 און באטראכטונגען ״די אז עליכמען, שאום יװעגן זאגט גופא בערגעלםאן װי

 פער־ פונם שטאנדפונקט פונם דורכאױם געגעבן װערט נאטור די אפילו
 םאר פון שטײגער־צעבן אידיש שטיק א ארויםגעבראכט איז עם םאנאזש״.

 ביח מש&חה גבירישע די געגעבן איז עם ,1906-1905 םון רעװא^וציע דער
 דאם אי^עמען״. ״נאך אין בערגעלםאנען בײ געגעבן איז זי װי אנדערש גאר

 גרויםן זײן פון זײטן ביידע ״אין װאם טויבן, דעם רורך באװיזן װערט יצעבן
 טעמפא דער אויערן״. טויבע און גרויםע שמאטעם צװיי װי הענגען ?אפ
 םארענדיקטזיך האנד^ונג די און שװער אזוי אױך גייט ונג5דערצײי דער פון

 אוי̂ו געקוקט װאלט בערגעילםאן װי איז עם אפהיאך. טויבן א מיט צםוו*
 דער טויבן. דעם פון אויגן״ בקייקאצירנדיקע ״גרויםע, די דורך ארום דעם

דערציילונג. דער אין ״חוט־השדרה״ דער מיטלפונקט, דער איז טויבער
 אנגעהױבן זיך האבן צ״ט יענער פון ?יטעראטור אידישער דער אין

 אנ־ האט עם־הארץ דער ״פראסטא?", דער געשטאצטן. אנדערע גאר װייזן
 נאך האט װאם ציטעראטור, אידישער דער איז ארײנרײםן זיך געהויבן

 פארג^ייכן צו גענוג איז עם טריט. פעםטע און האםטיקע געהערט װײניק
 אלע איז שװייג באנציע שװייג. באנציע פרצעם םיט טויבן בערגעלםאנס

 געלעבט ״שטיל האט ער לאםט־טרעגער. ערלעכער אן געװען יארן ז״נע
 װען האמת, עו?ם אדיפז דארטן, אפיילו און געשטארבן״. שטייצ איז און
 ״א נאר ער בעט באגערט, הארץ זײן װאם אלץ נעמען אים הייםט מען

פאר־ ער גארנישט, דארף ער גאר, דאם פוטער״. פרישע מיט בו^קע הייםע
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 טרעגער, 8 אויך איז בערגע^םאנען ביי טויבער דער גארני׳טט. ?אנגט
 pit׳* קאן ער פראטעםט־געםילן. מיט אדורכגעדרונגען שוין איז ער ^בער

 װאװע בע^־הבית, זײן אויףי האם טר^גט ער םאר^ײךן, ני׳עט עװ׳צות קיין
 טויבער, דער ער, ״אז טראכט, און הרובע .הייםער דער ביי זיצט ער ביק.
 פרישע און הייםע פיש, םון קאפ א יב5 ער האט אויך װארעמק״ט, יב5 האט
 ביק דער װאם &לײש, םעטע בע5זע דאם ם^יי׳ט, פעט ׳עטיקיצ א און חאדו
 קעגן באנייט מען אז און געגעםן״. אויגז די אין אים פאר אמאל האט
 אין אריין געבציטן ״די אים גײען עװלה, אן טאכטער זיין קעגן און אים

 דעם אפ האקט האק, די ער כא&ט נקמה. נעמען צו גרײט איז ער און קאפ״
 דעם אויף האק די אויפצוהויבן גר״ט אויך איז און בהמה ביקס פון עס

גופא. ביק בע׳צ־הבית
,1929 אין ׳טפעטער, יאר צװאנציס מיט אינטערעסאנט: איז עם

 און דראמע א אויױ דערצילונג זיין איבערגעמאכט בערגעיצםאן דוד האט
 דער פון ראמען די האט ער אונטן״. און ״אויבז געגעבן נאמען א עם

 ,װאװע םואער ארויםגעבראכט האט ער פארברייטערט, שטארק דערצ״^ונג
 ארוים־ טע,5אנגעשטעי אירע מיט בײטמיצ די געגעבן ׳טטוב, גבירישע ביקם

 און תבואה־מעקלער און תבואה־הענד^ער די מיט יקאנטאר די געבראכט
 די איבער יצעבט אםתר, טאכטער, טויבנם דעם װאו קיך, די געגעבן אויך

 אין זעילבםטמארד. צו זי פירט װאס זונדצ, רייכן דעם שלמהן, מיט טראגעדיע
 ד^ם אנדערן, ארום אײנם נאכאנאנד, געגעבן בערגע^סאן האט פיעסע דער

 ארום אדער קיך אין — vai\n און שטוב׳ גבירישער דער אין א\יב\, עבן5
 און באזונדערע צװײ די כםדר זיך םאר האט צושויער דער פאבריק. דער

 אין װעצט אײן פון אריבער זיך טראגט אקציע די װעצטן. קעמםנדיקע
 מי?יע, גבירישע די גאנצער און םויצער געגעבן װערט עם צװייטער. דער
 ׳טמחת־תורה פאר קומט םצענע ?ענגערע (אײן ױם־טוב אין און װאך איז
 ארעמע, די םון ח׳טבון אויםן װערן רייך װיצ ביק װאװע הקפות). די בײ
 •קומט עם אוים, ארבעט מיל זײן װאם ׳5מע דעם אויוי פרײזז די הויבט ער
 מאמענט דער אט ארעמעלײט. שטעטיצי׳עע די פון הונגער־בונט מין א צו

 ארױטגע־ אזוי־ארום איז עם ני׳טטא. אינגאנצן דערצײאונג דער איז איז
 ׳טטאט, אידײטער אמאצי?ער אן אין האאםן־קאמ^ םארשארפטער א בראכט

 דעם פארשטי?ט וואים פא^יציי, מיט און ארבעטער םטרײקנדיקע מיט
גביר. דעם פון בסשה דער לויט םטרײק

 געגעבן ׳טאר̂ו זײנען פיעםע, דער אין אויך ווי דערצ״צונג, דער אין
 פאר א מיט געמאלן שארח זײנען אױך זונד^. זײער פרוי, זײן ביק, װאװע

 אר־ די ארוים קומעז ׳טװאכער פיעםע). דער (אין מעק^ער די ׳טטריכן
 בא־ דער גישטא נאך איז עם ׳טטריכן. קאנקרעטע װי אנדײט, מער בעטער,

ביצינדן, א פראטעםט, שטומען א דא האבן םיר ארבעטער. װאוםטזיניקער
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 אריינגע־ אויך איז פיעםע דער אין טויבער. דער איז אויםדרוס זײן װאם
 זון, םארבערם דעם פיני, ער איז דערציילונג אין װאס ױאליק, טיפ א םירם

 חתן. א פאר אםתרן שדכן דער נטע עם שדכנט אים זשוליק״. אדעםער ״אן
 איז ער געשטאלט, ראמאנטישער א אין אוים ער װאקםט פיעםע דער איז

 גבירישן דעם צו קעגנזאץ א איז עם אםתרן. פאמעטערט ער םידלער. א
 ביז זי דערפירט און אםתרן מיט מיאום זיך באגײט װאם שלמהקע, בנאק,

זעלבםטמארד. צו
 ברויט ״די אדער אונטן״ און ״אויבן אדער טויבער״ ״דער פיעסע די

 גע־ אויפגעםירט איז ערטער) םארש״דענע אין געהײםן האט זי (װי מיל״
 אין און פוילן אין ראטנםארבאגד, אין טעאטערן פארשײדענע דורך װארן

דערפאלג. גרויס מיט לענדער, אנדערע
 םאר אוקראיינע, אין שטאט קלענערער א אין פאר קומט האנדלונג די

 דעח־ דער אבער צאלי״, צענטער פון ״חבר א אפילו דא איז עם .1905
 פראקצא־ דער מיט צאלי װי האק, דער מיט דער.טויבער מער איז זאגער

קאמףי. צילבאװאוםטער װי בונט בלינדער מער אויםברויז, מער מאציע.
שפע־ איז )1909( טויבער״ ״דער דערציילונג, נישט־גרױםער דער פון

 װערק, דראמאטיש א אויםגעװאקסן בערגעלסאן דוד ביי )1929 (אין טער
 שטיקער צעברעקלטע םצענעם פארשיידענע אין ארויםגעבראכט האט װאם

 װעלטן. באזונדערע צװײ די פון פארשױנען געשטאלטן, לעבעדיקע לעבנס,
 א טיפ, א אפצומאלן געלונגען בערגעילםאנען איז שטריכן א״נציקע מיט

 אק־ דער פון אנװאוקם דער הומט םצענע צו םצענע פון און געשטאלט,
פונקט. העכיםטן דעם צו לםוח דערנרײכט זואם ציע,

 זײנע ביי אויםזיכטלאזיק״ט געזען האט װעלכער בערגעלםאן, דוד
 האט אלעמען״), ״נאו־ (אין הורװיצעם די בײ דערנאך און רובינשטײנם

 זײן און טויבן דעם פאר אויםװעג בעםערן אנדערן, סײן געזען נישט אויך
אםתר. טאכטער,

 אין עי?ר־עלעמענט אן איז אױםזיכטלאזיקײט די פאטאלקײט, די
 דרוים;־ פון דיקטירט װערט עם צייט, יענער פון שאםן בערגעלםאנם דוד

םיבות. אינעװײניתםטע פון אויך און דיקע
 גרויםן זיין אין בערגעלםאן רוד ארוים עס פירט פולער און שארפער נאך

.1913-1911 אין געשריבן האט ער װאם אלעמען״, ״נאך ראטאן
 און קינםטלערישער גרויםער א געװען איז אלעמען״ ״נאך

 בער־ בערגעלסאן. דוד יונגן דעם פון פארמעםט קולטור־געזעלשאפטלעכער
 ריכטיקער — לעבן אידישן דעם אין שיכט א צו צוגעגאנגען איז געלםאן
 ארוים־ און שיכט, דעם אט םון ארוים איז ער — זאגן צו געװען װאלט

גע־ ארױםגעםירט האט ער נשמה. זײן װעזן, זײז מהות, זײז אנטפלעקט
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 ירושה־ געשיבטלעכער גאנצער זײער מיט ױנגע, און עצטערע פון שטאי^טן
 זייער גיטעילע, װייב זײן הורװיץ, גד׳ציה ר׳ פאראורטילטקייט. און דיקייט

 אלע־ ״נאך דעם פון צענטראל־פיגורן די זיינען דאם — מירעצע טאבטער
 נאך פאםירונג בהדרגה, פאמע^עך, ברענגט בערגעילםאן װאים מען׳/

 פון מגייצה א פאנאנדערגעװיקיצט װאצט ער װי איז, עם און פאםירונג.
 קוטען עם פרק. נאך פרק דארטן פון ארױםגעלײענט און לעבן זײער

 קאנ־ א באריר, א האבן װאם געשטא^טן, פארשוינען, אנדערע צענדליקער
 די אט — הורוױץ מירעאע מיט אילץ פון מער און שטוב, דער מיט טאקט

 שײנקײט, פאטער איר פון בירושה פארמאגט װאם טאכטער, מױחםדיקע
 כסדר אלעמעגישעם. נאך אונטערגייענדיקם, — דערבײ און רײכקייט

 עם קאן און געםינען דאו־ף* זי ■װאם ?עבן, אין עיקר אן װעגן זי טראכט
^ מ נ ״ . זיך דוכט ק^ײניקײט ״א דערגרײכן. ינישט ק .  איין םך־הכל .

 און אנכאפן ן5געפי< מיט און מח םיטן איצט נאך זי באדארף קילײגיקייט
 שוין אים זוכט זי װאט ^עבן, איר פון עיקר דער ־ii^p װערן װעט איר
אן." ק^יינערהײט פון יצאנג, אזוי

 זי געטראגן דורות, פון ירושה א געטראגן האט הורװיץ גד^יה ר׳
 פארשטארקן, פארמערן, צו זי געװען בכח נישט שוין אבער איז ער ער^עך,

 איר אונטער געפאלן טאקע און דערטראגן קוים זי ער האט באנייען.
 גע־ ם^ציאלער דער אין פעריאד א םארענדיקט זיך האט אים מיט ילאםט.
 אפגע־ דעם אין געהאט האט ,װאם מיטצקיצאם, אידישן דעם פון שיכטע

 גוטבאזיצער. רוםישע די ארום פונקציעם זײנע רוםי^אנד שטאנענעם
 דערגאנגען איז ער ביז האנדיצען צו םארגעזעצט דאך האט הורװיץ יה5גד ר׳
 פ^אנ־ און ארום ב^אנקעט בת־יחידה, הורװיצעם מירעצע, באנקראט. צו

 אפט שטוב. אמאל־גבירישער דער אט פון םאנאנדערפאל ביים זיך טערט
 םון אים ראטעװען צו כדי פאטער, םארן זיך ז״ן מקריב גרײט זי איז

 פערזענילעכן צו מאל אײן נישט דערגײט ײן5א זי אבער קאטאםטר^פע. דער
אילעמען. נאך ב״ם האצט און באנקראט
 איז ״הערץ :װערטער די אט מיר ?ייענען בריװ ?עצטן מירע^עם אין

 טוט גזיד װאם דעם, װעגן אים צו רעד איך . . . אומגערעכט מיר צו בנוגע
 האט װאם שירײם־רגר, גאגצן א עפעס װעגן מיר ענטפערט ער און װיי,
 פון זויי דעם געפיצט האט מירע^ע ?עבן״. אינם ארט קײן ניט שוין
 האט מיין, .בערגע^םאנם אוים דריקט װאם דיכטער, דער איצעמען, נאך

דור״. ״שיריים :נאמען ריכטיקן זייער דעם מיט װייען די באצייכנט
זיך, דאכט שוין, זי איז ״עפעם :מירעילן װעגן דערצילט בערגע^םאן

 צו נאך זי איז אפשר און טאן, עפעם װעט און צוגעקוטען עפעם צו איצט
 זי װעט אאיין איינע טאן. גארנישט װעט און צוגעקומען ניט גארנישט

שעז, װייטער נאך און תוהו־ובוהו פון חלום אײביקער אן װי ארומב^נדז
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 איר ארום זיך טוען עם אדער זי, טוט אנקוטען״. נישט ערגעץ אין װעט
 נישט שײכות קײן האט עם ווי אוים, קומט עם און זאכן, פארשײדענע

איר. צו
קא־ זאצן *ואם װיצן־אימפוצםן, אירן, פאטער דעם װי איר, םע^ן עם

 אויח פונםנ״/ אצץ אנצוהױבן צעבן, איר פון גאנג דעם איבעראנדעדשן נען
 קיין ארוים נישט איר ב״ רופן פאםירוגגעז שװערםטע די אופן. נייעם א

 אפזאגן, זיך אצץ פון באזייטיקן, אצ׳ז קאנען זאצ זי פראטעםט, שטאףקן
״ א אויפשטעצן אצטן, פונם חורבות די אוין־ כדי  נישט איז ראם צעבן. נ
 אין רעאלוציע־יארן שװערע די אין ארום, צעבן דאם אויך ;כחות אירע אין

דערצו. שטוים קיין ניט גיט רוםצאנד,
:זיד צו געזאגט װאצט אצײן זי װי איז עם

:באטראכטן און פאנאנדערקצייבן פאמעצעך זיך מוז מען . . . ״װארט
 ר׳ בײ בת־יחידה א געװאקםן איז װאם מיידצ, א וױיטער טאן דארו* װאם

 אויף קאטאװעם, אױף נאר געהאט חתונה שויז האט און הורװיצן גדציה
?״ דערװייצ

עט־ זי פארברעעט פאטער, איר פון באנקראט דעם נאך איינמאצ,
 :דערצייצט יבערגעצםאן שאץ. אקושערקע די פרײנדין, איר בײ טעג צעכע

 טרויער פארשטארקטן א מיט אומעטיקע אן בעט אין ״ם׳רוב געצעגן איז זי
 פאדצאגע ערדעינער דער צו ערגע׳ן־װאו זײ מיט געקוקט אויגן, בצויע די אין
 די אויפהויבנדיק נישט אז געמאכט, זיך האט אמאצ און געשװיגן. און

 צו רעדן אנגעהויבן בעט, אין ציעדיק זי האט פאדצאגע, דער פון אויגן
 צװאנציק און ,דריי :אבצ אן װי שטיצ, און אױםגעצויגן אקושערקע, דער
 בא:ג איר טוט שטוב די נישט שטוב. אין דארט, אפגעצעבט זי האט יאר
 מיט נעקענט דען זי האט װאם יארן, די װארום . . . יארן די כישט און
 זוערן װאם ,מענטשן, :ענדיקט זי און .׳ . . שטוב די און ? טאן זײ

מירצ׳.״ ׳זי װי אט ;צאכן נישט קאנען שטיבער, אזעצכע אין געבוירן
פאטער, איר מיט מירעצן אפטמאצ צונויח ברענגט בערגעצםאן דוד

 עצעמענטן. און שטריכן געמיינשאפטצעכע זייערע מאכן צו בוצטער בדי
 און אומבאװאוםט טראגן דורות, די פון ירושה־אוצרות די זײ טראגן בײדע
באםרייען. נישט זײ פון זיך קאנען

ארויםזאנן משפחה איר װעגן און זיך װעגן אמאצ קאן מירעצע און
:רייד הארבע אזעצכע

 האט װאם משפחה, גערמאנישער אצטער אן פון שטאמט טאטע ״איר
 אצט־ פון אפנים װערט און געװען משדך אציין זיך מיט צײטן צאנגע זיך

 מירצ, ׳זי צייטנװייז שויז פיצט דערפאר אז מעגצעך, דעגענערירט. קייט
גאדנישט.״ צו נישט טויג און פוםטקײט אזא

אונטער, גײען װאם הורװיצעם, די אנטקעגן שטעצט בערגעצםאן דוד
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 זיידע־ די טאראבאים, די בורנעטעם, רי — גבירים נײ־אויפגעקוטענע די
 ארומיקן פון באדינגונגען ■נײע די צו זיך־צו פאםז װאם — נאװםקים

 אמאצ װי בערגעלםאנען, ביי און אעבן. אינדוםטריע^ז און װירטשאפטצעכז
ט דער ,5מיטםי דער איז ״קארשן־גארטן״, זייז אין טשעכאװן ביי  ײד5טי

 פאר־מ^חמה־פעריאד דעם פון בערגעלםאנען הורװיצעם. די פון צד אויפן
 דאס ביז־השמשותדײוע, דאם אײנן און ציב איז הארצן, צום נאענט איז

;ראשיקע דאם טום^דייקע, ידאס פרעמד אים איז עס און שטיל־נאגנדיקע
אויך מיר ן5פיי זײדענאיװםקי שמוא<ל צו עקיל און פארדרום טירע^עם אין

 אויף מירע^ע קוקט װידערװי^ן א מיט אים. צו װידערװי^ן בערגע^םאנם
איר קומט עם װאו שטאט, און שטעט^ דעם פון נישט־מױחםים־אידן די

גע־ נישט זיך םאר ארט קייז איז ארומב^נקעז »צייז אײנע אוים אםט
 מיט איבער^עבענישן, נישט־דאאיקע מיט ילעבן צו אן זי הויבט פינען.

װעלטן. אויםגעטרוימטע

 דער ^יבקע נעבן זי זיצט פארנאכטן ״גאגצע :דערצײאט בערנעילםאז
 הימל־עק. רויטן גחננענדיקן צום מערב קיין קוקט און גאניק אויםן רביצין

 פונם דארט, םון אז געדוכט, שוין איר זיך האט םארנאכט מאיצ אײן און
 יווינסט און מיר^ פייערדיקע צװייטע א ארוים איר צו יקוקט הימל, עק רויטן

 ,װאם צו^יב נישט, װײם איר, צו זי וױנקט קײנער, :׳וױיט רער פון איר צו
 אין ברען איך װאס מיריל, איך, און הורװיץ. מיריל ארום ם׳בלאנדזשעט

 ארומגע־ אויר 5אמא שוין כ׳האב — האריזאנט אויפן עק־הימל פײערדיקן
װאם." צוליב געװאוםט נישט אויך האב און בצאנדזשעט

 אן איינעם בערגע^םאן מאלט װערק פונם זייטלען־ עצטע5 די אויףי
 װיינט און רב דעם אברהיםצ פון שטוב אין ציגט מירעיצע װען אויפדערגאכט,

 טרײם^ענדיקן איר אונטער װי געהערט, זיך האט ״דענםטמא^ כציפענדיק.
 שטײט עמעצער אז זיך, יהאט געדוכט און בעט, דאם ׳םקריפעט קערפער

 דערמאנט און האילרז פאר] זי װארגט קאפ, איר איבער אנגעבוינן רארטן
 שוין, דאם איז פארפאצן און . . . לעבן דיין אומגעבראכט עם האםט איר:
.״ . . פארפאצן אייביק אויףי אײביק, אויח

 םון באשטייט זייטן, 320 האלט װאם איצעמען״, ״נאר װערק דאם
 םונם אײינם אפגעריםענע װי עפיזאדן און שילדערונגעז ביצדער, סצענעם,
 בי?ד, גרעםער א פאנאנדערװי^ען זאאן ׳װאם שיאדערונגעז, גאנצע אנדערן.

 געצײאטע דא זײנען פרטים, אלע מיט פאםירונג א ארומנעמען זאאז װאם
 שבת־צו־ דער קנאםמא^ דער טאראבאיען, די ביי אװגט דער :בוך אין

 געגעבן אםטמאל זיינען איבעריקע ע5א די זיידענאװםקים. די ב״ נאכט
 פון מאניר די איז דאם אפשײנען. אפהייצכן, נאכק^אנגען, פון פארם אין
װאקזאל״ ״ארום איז געװען איז עס װי א^עמען״ ״נאך איז בערגע^םאן דוד
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 פאר- און יאר עטילעכע געשריבן ה$ט ער װ*ם ״אפגאנג״ אין אויך און
 מיט^' דער מירע^ע איז אצעמען״ ״נאך אין .1920 אין ערשט ענדיקט
 אצע די זיך דרייען קאפריזן און שטימונגען אירע איר, ארום און פונקט

 גע׳מעענישן. די אט פון ארוים קומען װאם געשטאיצטן, די און געשעענישן
 פא־ איז ^עבן, מירע^עם פון טעמפא דער װי װערק, דעם פון טעמפא רער

 כא־ א װערק דאם האט אפטמאל מעצאנכאציש. מאנאטאן, אפטמאצ מעלעך,
^אנג אין איז נאטור די אויך מירעצען. פון טאגבוך א ,ווי ראקטער ײג  א

 האנדיצונג די װי אוים, קומט אפטמאצ מירעצען. פון שטיטוגגען די מיט
 פיינער א מחבר. דעם פון ן5װי דעם אן איצײן, זיך פון זיך ציט בוך אין

 די אונטערשטרייכן דערמיט װיא װאס מייםטער, דעם םאן5בערגע< פון שפי^
 זיינע זיך האט װאם ילעבן, דעם פון מוז דעם פאטאאקייט, די עכטקייט,

 בא־ װאם צוקוקער, זײטיקער א װי מער נישט איז מחבר דער און געזעצן,
ארום. פאר קומט עם װאם אויפצוכאפן זיך מיט

 דער און געװארן, פארפאלן װאלט מירעלע ,װי אוים, 5אמא קוטט עם
 מאכן אן ער הויבט איר. מיט איז עם װאם נישט װייםט איצײן טחבר

 דאםטא־ בײ אפט מיר האבן דאם אנצוהערענישן. געבן אז הויבט השערות,
 מענטשן זײנ׳ג פון פירעכצן די פון דערשטױנט װי ײן5א איז װאם יעװםקין,

 באמיט מחבר דער װי אוים, קומט עס כװנות. כאהאצטענע ז״ערע פון און
 גע־ אפט איז בערגע^םאן נישט. קאן און ןיי צו זיך דער^ײבן צו זיך

 װאם באגרייפן נישט ■קאן ער גאר מירעצען, מיט זיך טוט עפעם : שפאנט
 בערמגל־ זי באגעגנט עך5ענדי פארפאאן. װערט זי װאו איר, מיט איז עם

 ברונעטין, א דאםע א סיט געגאגגען איז ״זי :דערצ״יצט ער אין םאנען
 איר אפנים, איר, פון ע^טער יאר פינח־זעקם א מיט אויסגעזען האט ות^בע

געװעז״. ד^ם איז שפא^יאנםקי אידא שװעםטערקיגד
 פא־ דער בעת נישט מענטש דעם בערגעילםאן אונדז מא?ט רוב דאם

 דעם גיט ער נאר קאנםציקט, פונם פראצעם דעם אין נישט גופא, סירונג
 װערט עם גאו־געםיצן. די נאכװייען, די אפק^אנג, דעם מעשה׳/ ,^אחר
 געגעבן זעצטן איז עם פיזישער. א װי געראנג^ מער־פםיכישער א געגעבן

 זיך צװישן רעדן מענטשן בערגע׳צםאנ׳ם דיא^אג. פשוטער ^עבעדיקער א
 עם ;שםועםן די אט פון עדות קיין נישט זײנען מיר יעדנפא^ם, ;וױיניק

 םון זייט, דער םון הערט מען װאם פראזע, א װארט, א אדורך זיך װארםט
אפהי^ך. אפקאאנג, מין א װײט. דער

 עכטקייט אזא מיט ארויםגעפירט האט בערגע^סאן װאם אעבן, דאם
 ״נאך אין ארויסגעבראכט האט ער װאם מענטשן, אאע די ציטער, און

 גרוים אזוי איז דעריבער און צאפיצדיקע, <צעבעדי?ע, געװען זײנען איצעמען״
 אויף עו?ם, דעם אויףי געהאט האט װערק דאם זואם אײנדרוק, דער געװען

געװען אצעמען״ ״נאך איז ,1914-1913 אין יארן, יענע אין קריטיק. דער
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 האט עם ױגנט. אידישער דער פון בוך הארציקםטע אינטימםטע, דאם
 געאכטעסטע און באליבטםטע די צװישן אװעקגעשטעצט בערגעיצםאנען

אידן. בײ קינםטילער
 אינם שיכט א פון םך־הםצ 8 אונטעתעפירט האט אלעמען״ ״נאך

.פארשװאונדן אונטערגײן, געמוזט האט װאם ?עבן, אירישן דעמאילםדיקן . . 
שיבט. דעם אט םון שװאנען־ליד דאם איז עם

 פארעפנטצעכט בערגעצםאן דוד האט א^עמען״ ״נאך װערק זיין גאך
 ״אין דערצײילונג גרעםערע א װע^ט״, יידישע ״די זשורנאל אין ,1914 אין

 זיך האט טויבער״ ״דער דערצי^וננ די װי שטאט״. םארגרעבטער א
 א ״אין זיך זזאט אויך אזוי װאקזאר׳, ״ארום דעם פון ארױםגעטילט
 ׳טטיא־ דעם נאך אלעמען״. ״נאר פון ארויסגעטייצט שטאט״ פארגרעבטער

 בין־ מיט פארװעבט איז װאם װער?, םוביעקטױױע^עגישן און בענקענריקן
 נפשות, פראםטע װעגן בוך הי^כיק־ראשיק א געקומען איז השמשות־שאטנם,

פארשועען. מגושמדייקע װעגן
 נייער א געװען איז שטאט״ פארגרעבטער א ״אין דערצילונג די
 אים. אויםער װי איז יװאם םביבה, א שי^דערן צו בערגע^םאנען בײ פרואװ
 װעלט, א מיט טאן צו געהאט האבן אילעמען״ ״נאן־ און װאקזאל״ ״ארום

 גע־ א אין איז עם נאענט, קיניםט^ער דעם געװען זיינען .װאם מענטשן, מיט
 דוד וועצכער אין װעילט, פםיכישע און גייםטיקע די געװען זינען װיםן

 זוכענישן, די געילעבט. און געװארן אױפגעצױגן אילײן איז בערגע^םאן
 אינטע־ אידישער דער געװען אײגן זיינען טרוימען און פארצװײפצענישן

 די טאן, םוביעקטיװן דעם כםדר מיר שפירן דעריבער ױגנט, ליגענטישער
 לעבן אינם פאםירװגען װיכטיקע די5»י ײטז5באכ< װאם מאטױון, אינטימע

 איז דא _ שטאט״ פארגרעבטער א ״אין איז אנדערש געשטאצטן. די פון
 די צו קינםטיצער פונם צוגאנג אביעקטױו־רעא^יםטישער דער דא שוין
געשעענישן. און טיפן

 נאך מיר טרעפן דערצילונג דער םון זייטלעך עטלעכע ערשטע די אין
 מאטױון, פארטרױערט־בענקענדיקע די טאן, בערגעי^םאנישן עיצעגישן דעם
 וואם־װײטער אבער ש^ייער. טונקעילן א מיט רעא^ע דאם פארציעז װאם
 װאקםט עם טענער, טוםאענדיקע און הי^כיקע אריין אצץ־מער זיר רייטן
 שטאטישע די מיט אםגת אילישע פוז וועלט ברוטאצע קרעפטיקע, די אויס

 אויפגערייצטער ילופט דער אין הענגט עם געשלעג. א צו קומט עס קצבים,
שרעק.

ש^נן בערגע^םאן דוד האט דערציילו« דער אין  װאס טענער, אנגע
 צו געגאנגען איז בערגע^ם^נען ;״טויבן״ דעם םון באקאנט אונדז ז״נען

 אױף און אופן נייעם א אויח פארשוינען ארויםפירן שטאט, א שי^דערז
— בורמאן ראבינער דער טשערקיס, םרויקע און אצישע םאן. נײעם א
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 אדורכ־ האבז — 1906 פון רעװאלוציע־צייט דער נ$ך פון געשטאלטן
 ניכטערע, איצט, און שטאט, גרעםערער דער .איז עיקםטערנערײ געמאכט

״ לעין אויםגעניכטערטע, לעבז. פארגרעבט א ז
 געגעבן איז בורמאנען, פון כאראקטעריםטיק די אריינפאר, דער

 םטו־ געװעזענער א בורמאן, דרייםיק־יאריקער ״דער :שניידיק און שארף
 דער צו פוםטן, אין פארזונקען צופעליק איז אקטיאר, אז װי געגאלט דענט,

 געלאזט שפאם א אין דארטן זיך האט ער דובראװיטש. פאררוקטן גרענעץ
 אויפגע־ צו־פויל, און צו־פארשלאפן געװארן ראבינער, םאר אויםקלױבן

 מאםא־ הארבאטער דער שזועםטער, איינציקער ז״ן בריװ שרײבן הערט
 אייביק אױןז האט און װאנצעם בלאנדע גרויםע םארלאזט זיך זשיםטין,

אונױוערזיטעט.״ דעם פארשפעטיקט
 פאר־ אירע מיט שטאט פארגרעבטע די םאנאנדער זיך װיקלט אזוי און
 ארט דעמאראליזירטן מיטן הפקרות, און ציניזם מיטן פארשוינען, גרעבטע

 רעאקציע־צ״ט דער פון שטאט א באציאינגען. דעמאראליזירטע און לעבן
אוקראינע. אין

״אפגאנג״, ראמאן א פארעפנטלעכט בערגעלםאן דור זזאט 1920 אין
 טײלט װערק דאם אט יאר. עטלעבע פון לויח אין געשריבן האט ער װאם

 ליריטיט א מער איז עם שאפן. בערגעליםאנם ביז־איצטיקן דעם פון אוי׳ס זיך
tows אדורב־ איז װאם פאעמע, לירישע א ג.1וג\\־צײר\ ועארמזגויש<\ א װי 

שילדערונגען. נעא־רעאליםטישע רעאליםטישע, מיט געםלאכטן
פארגרעב־ א ״אין דערציילוגג דער צו קעגנזאץ שטארקער א איז עם

 פאר־ אירע מיט דובראװיטש שטאט רעאלער דער קעגן שטאט״. טער
 אינגאנצן ראקיטנע, שטעטל דאם קומט פארשוינען, פראםט־פשוטע גרעבטע,

 און יחזקאל, םון פםוק א מיט אן זיך הויבט עם אויםגעטרוימטם. אן װי
 בית־עולם ראקיטנער אויפן נעװען מקבר האט מען װי שילדערונג א מיט

 וױיטער בלעטלעך צװיי א מיט לעבן. דאט גענומען זיך האט יװאם מלכן,
 א געגאסן נאכט גאנצע א האט עם :שטעטל דאס אזוי בערגעלםאן מאלט
 אומגעריכט, װי פלוצים, זיך האבן בליץ אומגעריכטן יעדן ״מיט רעגן.

 אין װאס שלויםטער־שפיצן, צװיי די מיט מיל־קױמען דער אויפגעכאפט
 האבן היגע, נישט װי נאקעט, מאדנע בערג. די אונטער ישוב, עקן ביידע

 נאר אינדערװײטן, גאלד צעשראקן זייער מיט נעטאן שימער א שפיצן די
 איינ־ האבן און ארום געגנט די נישט און אליין זיך נישט דערקאנט נישט

 בטלען פון און פחד אויםגעװעבטן פון מינע א מיט צוריק געדרעמלט
!״ קעפ שונאימס צו !טפו טפו, :חלומות
תמיד־ און תמיד־שעמעװדיקער דער :מעשה װאוגתנרםולע א

 פון ראקיטנע קייז אראפגעקומען איז מלך בחור לאנגער שמייכלענדיקער
ליארעמען זואם שאטנם, לעפישע ״מיט פול איז װאם שטאט, גרויםער דער
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 געװען ער איז יאר צװײ תוהו־ובוהו״. װע?טם דער װעבן און שרעקן און
 ער איז &«רטײ. רעװאצוציאנערער א צו אנגעהעריקייט זײן פאר פארשיקט

 אויםגע־ אן אין װי דא געיצעבט אראפגעקומען, ראקיטנע, סײן אהער,
 דאם זיך גענומען שטיצ־שםײכ^ענדיס און װעצט ח^ומט־אויסגעװעבטער

 ט^ך, אװעקגייענדיקן דעם םון המשך דער משה, ח״ם חבר זיין און עבן.5
 זייער נאענטע, א עפעם האט װאם ענין, אן װעגן ראקיטנע קײן ארא& קומט

זועיצט. דער פון אװעקגײן כם5מ מיט שייכות נאענטע א
 נישט זײער גאט זיך איז — דערצילט װערט — בײדן זײ צו ״בנוגע

 אויך — זיך מישן שייך; נישט זיך קצאגן אבער איז באגאנמגן. יצייטיש
 ארומדרייען, זיך מען יװעט . . . גרים מען איז :גארנישט איז נישט.

 און .ווארט צוגעטראכט אײגן אן מ׳האט שװייגן. און הערן זען, מ׳װעט
 אײביקער דער . . . פראטעםט שטומער דער :איבער 5אצעמא עם מ׳חזרט

פראטעםט.״ שטומער
 אויוי דעקט בערגעלםאן פראטעםט, שטומער באויז נישט איז עם אבער

̂עבן אויפגערעגט אומרואיק, אן אנשטרענגונג. אויפרעגונג, אוטרו״ אויך  י
 א אונטערצוםירן אראפ ?ומט משה חײם װאוהין ראקיטנע, אין זיך ציט

 ארום זיך פ^אנטערן טעג עטצעכע נאן־ טויט. און ?עבן מ׳לכם פאר םן־־הכיל
 ״חזר :זיך צו און טויטן) (דעם מצכן צו משה חײם זאגט אלעמען דעם

!״ מילך אגװוג, vh י?ר1(
 דערנע־ ראקיטנע, אין טענטשן ע5א די באװעגט אומרו דער אט און
 פאצט משהן חיים צװייטן. פונם איינער אפ זײ שטויםט און זײ ענטערט

 גענומען תוך אין ז״גען דאם — מלך און משה, חיים ״ער, אז אײן, אפט
 װײך־שמײכיצענ־ אײגענעם זײן באזיגן זיך אין מוז ער און מענטש׳/ איין
 ער אויך אז זיך, דערטראכט ער האר׳ן. פון ארויםרייםן אים און סלך דיקן

 שטארקן א ״מיט ער 5װי אװעקגײן אבער װעצט, דער םון אװעק דארף
ר׳/ איז קצאפ  אויפכאפן זיך זא?ן — שטוב די טאן ציטער ״א 5ם׳זא טי

צו?יב ״איז :מיצך פארשטארבענעם ביים םרעגט ער קינדער״. ק^יינע די
 !נישט זי אנערקענט מען װאם װעילט, א בנוגע װײכקײט די נוצט װאם

■מ<לך?" שמײכ^ען, .װאם צו׳ציב
 דראנג און ן5װי שטארקער א טשה חײם אין זיך ראנגיצט דאך אבער

 איבער־ װערט און ױם־טוב, א אים אין זיך צעשפיאט אפטמא׳ל ׳לעבן. צום
 און געדאנק, א ב^יץ א אים טוט עס באגײםטערונג. און םרייד מיט פיילט
 איז אויגן אײגענע זיינע אין און געװארן שיכור ײך5ג איז טוח ״דער

טראכט׳/ ער זואס דעם, םון װערט דער געװארן פארגרעםערט מיטאמאצ
 אידישן דעם םון יאמ־אראפ דער טיינען אויך דארף ״אפגאנג״

 ילעבן, אװעקג״ענדיקן דעם םון װארט אויםגעחאוטטע ?עצטע דאם ,5שטעט
שטעטצ. אפשטארבנדיקן דעם אויוי מצבה דיכטערישע די
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 רעא^יםטישע טע5א דאם ?יטעהאטור אונדזער אין געהאט האבן מיר
 האט שפעטער עליכמען. שלום דורך און מענדעלעז דורך געגעבן ,5שטעט

 אין 5שטעט דאס באװיזן אוםן, אנדער אן אויף אײינער יעדער אש, און פרץ
 םענטי־ דאם אונטערגעטראגן מער האט אש (שלום אויםזען ראמאנטישן

 נאטוראצים־ ניי א געבראכט האט װײםענבערנ מ. י. :שטעטל) מענטאלע
 פארגרעבטער א ״אין זיין מיט געטאן עם האט בערגעצםאן װי שטעט?, טיש

 פונם עלעגיע די געגעבן און בערגעלםאן דוד געקומען איז איצט שטאט״.
 בערגעל־ חאט שטעטיל פונם גזשיריגז rus אש ום5ש< נ^ר .5שטעט אידישן

סהלת. דעם געבראכט םאן
צעפױיצטן, שטיקל ״א דערזעט ראקיטנע, אין קומט ער װען משה, חײם

 שװארץ־געװא־ און אױםגעקריש^טן אן םאופ, איינגעגראבענעם ערד דער אין
 א^טן אן פון ילאך דאם װי דערמיט, אין אד5< אויםגעהױ^טן אן מיט רענעם,

 — באטראכט עם האט און אנגעבוען זיך ער האט בא?צ**ן. צעפוי^טן
 הויז פאטערם זיין פון איז ראקיטנע אין דא װאם א?ץ, געװעז איז דאם

געביציבן״.
חורבן, אזא געבליבן איז הויז פאטערם זײן פון ביצויז נישט אבער

 אויף קומט עס ״אפגאנג״. שטיק א איז ראקיטנע שטעטל גאנצע דאם אויך
 ברוינעם זיין מיט דעםלער אינזשענער פארעקשנטער דער שטעטיצ דעם אין

 פונם פאן אויםן עק5פ נייעם א עפעם אים אין זעט בערגעאםאן הוט.
 גרױםשטעטישע איבערגענומען ערגעץ האט ער םצעס. סטיאילאזן א שטעטא,
 באדי־ זייז און זיך מושטירט ער איבערפלאנצן. דא װיא ער װאם מאנירן,

 אין אים טרעפט ער .װען בוכהא^טער, דעם ארויס טרייבט ער יאן. י.ער
 מען װאו בית־המדרש, קײן נישט איז יקאנטאר אין אים ״ביי ארבא. וױיםע

ארבא.״ וױיםע די אין םאנאנדער זיך שפרייט
^ אויפן שטאר? זיך פיצט װאכעדיקײט שארפע א מ ס א  דער פון סנ

 קאג־ נישט שטאדק איז בערגעצםאן דעם^עו־ן. מיט פויזנער חוה װאויצער
 װאך, נעװעז איז ארום און ארום ״און :דערצײ^ט ער שידוך. פונם טי?

 װא־ אין פויזנער עזריאל יאר־יאריד. ^אנגן נאכן אװנט װאכעדיקער גרויער
 װארט, אײנציק קיין פארמאגט נישט יהאט םורדוט, יצוםטרינענעם כעדיקן

 ;דעםלער אינזשענער צום װענדן קאנען איצט זיך װאלט ער װעצכן מיט
 אז און קנעפלעך, די זיך אויף געשפיצעט ט,5געװא מיט װי אוױונאן, געזעםן

 דאם אז געדאכט, זיך האט — !מחותן :געטאן זאג א האט עםעצער
 בכבודי־ און עילטערן אן םך א צװייטן, א עמעצן נאר אים, נישט מען רופט
 םון פארשװאונדן און אװעק לאנג געשטארבן, לאנג שוין איז װאם קערן
ט.״5װע דער

שטעט^, אידישן דעם פון א&געטאן זיר האט ױם־טוב דער םרייד, די
אין נאר װאכעדיקײט. ניכטערקייט, הערשט עם אייגװאוינער. זײנע פון
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 טרויער־מאסױו, דער ארוים זינגט ״לעצטע״ די פון אייגיקע, פון הערצער די
 און װאך בוך דעם איז אזוי זיך מישט עם ״אפגאנג״. פון געזאנג דער

״ טרוים, און װירק^עכקייט גרויע ױם־טוב,  אין װי מאדנע אזוי זיך מישן ז
זעאונג. א יווי ח?ום,

אונ־ דערצײיצונגען באנד א ארויםגעגעבן בערגעלםאן האט 1927 אין
 דער אין באנד זיבעטער דער איז עם — ״שטוחנמטענ״ נאמען טערן

 אפגע־ בערגעילסאן האט בענד זעקם די מיט װערק. זיינע פון אױסגאבע
 גאייכצײטיק און װעלט־קריג דעם ביז צעבן אידישן איינם תקופה א שלאםן

שאפן. זייז אין ׳פעריאד א אפגעשלאםן װי
 נייער דער אין אריין קינםטלער דער קומט ״שטורעםטעג״ באנד ׳מיטן

 זיך עכט5פ װאים בירגער־קריג, דעם פון רעװאאציע, דער פון קאך איז צייס,
 יאר, פאר די ז״נען עם — רעװא^וציע דער מיט צוזאמען אוקראינע אין

 איצ־ ארוםיקן, מיטן באגיצייך ?עבן אידישע דאם אויפנערודערט האבן װאם
קיניםט^ער. דעם אויפגערודערט אויך און אאנד, אין עבן5 געמ״נעם
שפע־ יארן מיט געגעבן האט בערגע^םאן דוד װאם נאטיצן, די אין

 מ^וזמה־ די ״אין :געזאגט ער האט אפהאגדלונג, ביאגראםישער א פאר טער
 :םיבות םך א דא האבן געװירקט געשריבן. גארנישט כמעט ער האט יארן

 דארח בע^עטריםטיק אז געדוכט, זיך האט עס געדריהט, האט מ?חמה די
 דרויז־מעגצעכקייטן, שום ק״ן אויך געװען נישט האבן. נישט קיינער שוין

 אויםגאבעם אידישע א^ע אפגעשטעי^ט האט רעגירוע צארישע די װארום
 פאר־ צו שטימונג קײן אפי^ו געהאט נישט דרוק־פראדוקציע. גאנצע די און

^ זיך האט עם זאכן. פריער־אנגעהויבענע די ענדיקן כ  שע־ א אעערוקט ב
 שרייב ״אפגאגג״ מיטן אז אויםגעדאכט, זיך האט מיר קריזים. פערישער

 צו װאם זאגן, צו זואם נישט איך האב מער װערק. עצטע5 דאם איך
ע״, און ״װיםנשאפט (זאמצבוך .״ . . שרײבן  מען .)1934 קיעװ, רעװ^וצי

 נאענט דער אין אציין, געװען באשערט איז בערגעי^םאנען אז צוגעבן, דארף
 שפירן און זען בירגער־קרינ, דעם מיטמאכן געשעענישן, גרויזאמע די םון
אוקראינע. אין אידן אױף שחיטות און פאגראמען די ינאענט דער אין

רע־ גלייך קאנען װאם שרײבער, די פון נישט איז בערגע^םאן אבער
 אים בײ זײן מוז עם װערק. קינסט^ערישע מיט געשעענישן די אויף אגירן

 מוז עם פאמעשטאילטיקטן. דעם און געשעענעם דעם צוױשן דיםטאנץ א
 םון באוט״ און ״פיצייש אין אריין מוז עם װערן. איבערגעיצעבט אים דורך

 פאגראמען, די שי^דערן בײם אויך אזוי און איצעמא?, אזוי בערגע^םאנען.
 גיצײך אים פאר שװער איז עם איבערכע^עבט. נאענט אזוי האט ער װאם

פאסירונגען. און איבער^עבענישן פרישע די פאר פארם פאםיקע די געפינען
 דא האבן טיר נאװעיצן. צען ארײן קומען ״שטורעמטעג״ בוך אינם

אום ברענגעז װאם פארװיםטונג, און פייער פאגראמען, אומקום, חורבז,
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 אויפשיין, אויך דארטן און דא מיר האבן גלײכצײטיק און געגנטן, שטעט,
 װ״ען זיינע מיט לעבן דאם ױירט עם צייט. נײער אויוי טאג, אויו* אנזאג

 פונם צאפל דעם דא פילן מיר קינםטלער. דער אויך ױירט עס פרײדן. און
 ברויזנדיקן דעם זיין גובר בײם געראנגל דעם זײנעם, אומרו דעם קינסטלער,

 בא־ עם לעבנם־שטייגער, אייגגעשטעלטער קײן נישטא נאך איז עם שטאף.
 אליז םביבה. נייע א אוים ערשט זיך פיקט עש געשטאלטן, נייע זיך װייזן

 בילדער די און טיפן די טאקע זיינען װערן״. ״אין ערשט נאך האלט
 אנגע־ אנדייטונגען, אפטמאל פארענדיקטע, קײן נישט גאנצע, קיין נישט

שטריכן. װארפענע
־1918 יארן די אין געשעענישן די צו געהערן דערצײלונגען רוב דאם

 קומען געשעעגישן די אוקראינע. אין בירגער־קרע פונם צייט די — 1920
 טױזנטער מיט פויזעט װאם באשעפעניש, וױלדע ריזיקע, א װי ארוים

 קוילנװארפער ביקםן־קנאלן, די מיט האםטיק אטעמט און מענטשן־איברים
 פויזעט באשעפעניש, גרויזאמע די אט זיך באװעגט עם הארמאטן. און
 און אוים זיך טײלן ביםלעכוױיז לעבנם. געגנטן, שטעט, פארניכטעט און

 דא האבן מיר םיטואציעם. און בילדער טיפן, אײנצעלנע אויס זיך שײלן
 אבא און טיילן, זעלנערישע פון אנםירער דרייםטע די זיק, און נאטשקא

 אריינ־ זײנען װאם נישט־אידן, און אידן כלערליי און בעל־עגלה־ױע, דעם
 ארוים קומען טיפן איינצלנע װי מער און געשעענישן. די אין געדרייט

 אין װעזנם לעבעדי?ע װי זיינעז װאם געגנטן, גאכצע דערציילונגען די אין
 זײן אויף> מײםטעריש, זיי מאלט בערגעלםאן צייט. אויםטערלישער דער

:װאקזאל״ ״ארום זײן פון נאך באקאנט אונדז איז װאס אופן, םפעציפישן
 געשלאפן נאכט יענער אין אלעקםאנדראװקע ארום געגנט די ״איז

 אלע און אײנגעדרימלט, װיילע אלע האט לופט שיטערע חולה. א ײי גרינג
 מיט טראםקען וואס שטראמען, שיםנדיקע נײע מיט אויפגעבאפט זיך װיילע

. םפאזמען רוישיקע אין װי פלוידער, ביינאכטיקן .  נאכדעם און .
 פלוצים האט געגנט דער גלײך פחדימדיק, און שטיל געװארן מיטאמאל איז

 אייי שלאפט זי נעגנט, די אפ, רוט זי און צאן א װײ־טאז צו אויפגעהערט
טאג.״ אויפן

 די שרעס, די נאר גוםא, פאגראמען די נישט שילדערט בערגעלםאז
 געשע־ די נאך און געשעענישן די פאר איז װאם אטמאםפער, אנגעגליטע

 אכזרױתדיקער מוראדיקער, איז אומזין דער פחד, דער װי איז עס ענישן.
בעת־מעשה. װי געשעעניש דער ואך

 פון שטימונג די װערטער אייניקע איז אונדז גיט בערגעלסאן װי אט
 און אומגליקן פון צײט א—תמוז אינמיטן אן געװען איז ״עם : צייט יענער

 בײז, זײער אױםגעקו?ט האבן דערפער שטילע װען צייט א שחיטות,
די אוז הינט, מיט נאר מענטשן מיט נישט באזעצט זײנען זײ װי גלייך
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 רי אומעטום םארזייען און היץ גרויסער פון געווארן משוגע זיינען הינם
.״ . . םצינע גיפטיק־װי^דער פון טראפנם
 דעם פון דערצייצונגען רר״־פיר א אריין אויך זיינען באנד דעם אין

 א?ע די צװישן ראטנפארבאנד. שפעטערדיקן פונם שטייגער־לעבן אידישן
 װערט עם װאו ״חובות״, דערצייאנג די אינטערעםאגט באזונדערס איז

 צוקער־ אידישן געװעזענעם א פון משפחה א ארויםגעבראכט מײםטעריש
 אין איבערװאנדלונג אן פאמי^יע זײן מיט אדורך מאכט װאם םאבריקאנט,

 פאר־ בערגעלםאנישע גוט־באקאנטע די דא האבן מיר אעבז- נ״עם דעם
 איז עם גוא.5ג< נ״עם א אין מירעילעז, ימיט הורװיץ גדיציה מין א שוינען,
 און םאציא^ער דער איבערבראך, דער שטריכן צארטע םיינע, אין געגעבן

 בא־ נייע די בײ בורזשואזיע אידישער דער ב״ פםיבאאאגיש־פםיבישער
קילאם. אפשטארבנדיקן אן ״ז״־געזונט״ דיכטערישער א איז עם דינגונגעז.

 װאם מענטשן, נײע די ארוים קומען קצאר נישט נאך און שװאכער
 טאקער״ ״הערשיצ דערצײילונגען די אין שיילדערן פרואװט בערגע^םאן

 בערגע^םאנען נ$ך זיינען געשטאילטן די םוף״. זע^טענעם א ״אין און
 די מיט שטייגער, זײן אויר* שיצדערן קאנען זיי זאל ער אייגן, גענוג נישט

סענטשן. אייגענע מאאט ער װי באהארצקײט און אייגנק״ט
רא־ דער געהערט שאםן בערגע^םאנם דוד איז פעריאד דעמזעיצבן צו

 און שרעק די גאר אומו־ו, די גאר םארמאגט װאם הדין׳/ ״טידת מאן
 פון יארן די — צ״ט מערקװירדיקער יענער פון פאטאם דעם גאר אויך

 געשטאילטן, ארױםגעבראכטע די אינהאצט, דער װערק, דאים בירגער־קריג.
 אפ־ אויםפיריצעכע אן גאר פארדינען בוך, איז דוערשט .װאם שטימונג, די

 םון אויף» איז בערגע^םאן דוד דורך געשריבן איז װערק דאם האכד^ונג.
 אויפפאםן זיין און איינשטעצוגג אידײאישער זײן אין איבערבראך־יארן די
 ארױ^־אוך באזונדערע די דעריבער עם טראגט רעװאצוציע. ם^ציאילע די

 צענטראיצע עטיצעכע װערק אין פאראן מחבר. פונם אראפ־שטימונגען
 םאםיא מארפישע, פיציפאוו, — בערגעאםאנען פאר נײ זיינען װאם פיגורן,

 רײצן און רעגן װאים געשטאלטן, מערקװירדיקע נייע, — פאקראװםקאיא
 פאר־ פאראן אפ. אים שטויםן און צו אים ציען ׳קינםטצער, דעם כםדר

 הײמישע, זייגע ם׳זיינען אויםגעבונדן, זײ קאן בערגעצםאן װאס ^וינען,
װערס. זיינע אין געגעבן 5מא איין נישט שויז זײ האט ער .װאם נאענטע,

 שטעטא ד**ם גאיליכאװקע, איז שטעט^עך בערגעציסאנישע די צװישן
 ציטע־ אידישער דער אין נײם א גרענעץ, םאװעטיש־פױ^ישער דער בײ

 מערקװירדיק דא איז צײט די בערגע^םאנען. ביי ניים א אויך און ראטוי
 און אטמאספערע אאגעמײנער דער אין סיי ארויםגעםירט ׳מײםטעריש און
 איבערגע־ און געשמידט איצט װערן װאם געשטאלטן, אילע די דורך םיי

בערגעליםאן־פארשער דעם פאר רעװאלוציע. דער פוז םייער בײם שםידט
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 אלע די אפ זיך שפיגלען דא אינטערעםאנט, באזונדערם הדין״ ״מידח איז
אײגנשאפטן. בערגעלםאנישע םפעציפישע

״ א ״ביראבידזשאנער״,  ארוים איז בערגעלםאז, דוד פון בוך נ
 טעמאטיק. דער לויט בערוגעלםאנען פאר נ״ם א גאר איז עם .1935 אין
 םביבה, אײגענער אן פון שרײבן צו געװאױנט מאל אלע פון דאך איז ער

 דאך איז ער זיך. אין אױםגעכאװעט אױםגעװארעמט״ װי האט ער װאם
 מער־ שוין איז װאים לעבנם־שטייגער, א מאלן צו געװאױנט מאל אלע פון

 לעבן, שאפנדיקם נײ א זיך פאר ער האט דא און קאנאניזירט, װיינייקער
 און דא בערגעלםאן דוד דעריבער מוז אונטערװעגס. ?עבנם־שטײגער א

 םון אנדערש אפט זיעען װאם שאפונגם־מעטאדן, נייע צו אנקומען דארטן
 לאכדערצײלגו, אפט בערגעלםאז האט פריער ארט־שאםן. פריערדיקן דעם

 איז זאכן. פארענדיקטע שוין־אפגעטאנענע, די צו םך־הכלען ,װי געמאכט
 אפ־ און נאבקלאנגעז װערק, זיינע אין עלעגישעם פיל אזוי געורען דעריבער

 און טענער פארבענקטע שטילע בערגעלםאנישע טפעציפישע די מיט הילכן,
 איבער־ זץ־ װי און געמאלט, וױדעראמאל און געמאלט האט ער מאטױון.

 גע־ איז װידערדערציילז דעם אין נאכקלאנגעז. און קלאעען די מיט גערופן
 צוםםאמעתוך, אלץ־טיםער זיך דערגראבן צו זיך, דערקלייבז װילן דער װען
 טיױ דער אין געגאנגען מער איז בערגעלםאן דוד פון װעג דער עי?ר. צום
 אנגע־ װי שטענדיק און דינאמיק. װי םטאטיק מער בר״ט. דער אין װי

 אפט און אגהויב אן אן איבערגעלאזט, אינמיטן אזוי און מיטן פון הויבן
 גע־ און אינטערעסירט אים האט אויםערלעכע דאם נישט וױיל םוױ. א אן

 בער־ דוד נשמהדיקע. דאם אינעװייניקםטע, דאם — בעיקר נאר צויגן,
 נישט זיך, געאיילט נישט שרייבן. זיין אין צײט״ ״געהאט האט געלםאן

 װאם־מער געװען ליבער אים איז עם ארט. צו ארט םון זיך איבערגעװארפן
 פארשוינען, אייגענע זיינע מיט םביבוז, אײגענער דער מיט איינצולעבן זיך

זיך. אפשײדן צום נישט אל־דאיגטימער, געװארן אים זיינען װאם
״ביראבידזשאנער״. בוך זיין איז בערגעלםאן דוד איז אנדערש גאר

 זיין איבער כסדר זוארפט ער באװעגונגען, האםטיקע ׳מיטמאכז ער מוז דא
 דא איז ער ארט. אויוי ארט פון מענטש, צו מענטש פון אויפמערקזאמקײט

 און באװעגלען־. זייער איז אױר נעמט ער װאם לעבן דאם װײל דינאמיש,
 פא־ און טיפן ארױםצוברעננען געװען איז שטײגער ז״ן װאם בערגעלםאן,

 פון אויםן, פון אײגדרוקן איצט שילדערט אדוים, אינעוױיניק פון םירונגען
 װערן און זיך אנטפלעקן פארשװינדן, און זיך באװייזן װאם דערשײנונגען,

נישט.
הויפט־העלד, דעם ארום געדרײט אים ביי לעבן דאם זיך האט אמאל

 איצט פםיכיק. זײן איז נשמה, זײן אין אים, א'ן געשפיגלט זיך האט אל׳ו
אל־ דעם אין דא ליגט עיקר דער שטריך. א פרט, א מענטש דער שוין איז
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ביראבידזשאן. מיט פארבונדן דא איז װאם איךייע, דער אין געמײנעם,
 איבער־ האבן בוך, איז ארויםגעפירט זיינען װאם איבעחואנדערער, די
 גע־ און טראדיציעס געװאוינהײטן, מיט ׳צעבן שטיק א זיך הינטער גע^אזט

 אלץ אנהויבן מ׳דארף װאו ^אנד, נישט־געדאכט ניי, א אין קומען און זעצן
 זיך באםרײטעד, א ׳האט בערגעצםאן דוד אויך װי איז עם און פונםנ״.
 דאם אויפצונעמען גרייט ^אםטן, זיך םון אראפגעשיצײדערט אהער, גע^אזט

אויוי. דא יקומט װאם נײע,
 פאר־ מיט עי^טער, פארשײדענעם פון געעטן, פארשײדענע פון אידן

 ביראבידזשאן. קיין אוזער, קומען געװאוינהייטן און כאראקטערן ש״דענע
 נײ א בויען צו פארילאנגען און כװנות אויפריכטיקע מיט ערלעכע, קומען עם

 קיין האבן װאם אזעי^כע, אויך אבער םאראן יסודות. נייע אויףי ?עבן
 אמתע די צו ״צוגעטשעפעט״ זיך האבן זיי ?עבן, נייעם צום נישט שייכות

 אויף פאראן שאדן. ויז5ב ברענגען און זיך זײ &צאנטערן איבערװאנדערער,
 בערגעלםאן דוד פסיכישע. און פיזישע — שטערונגען טריט און שריט
 הערט זיך, טוט עם װאם אאעמען, דעם צו אויג שארףי א מיט צו זיך קוקט

 צו שטריך גיך, אויוי אזוי צײכנט און רײד הא^בע און רײד צו אײן זיך
 בער־ אים, קומט דא ביילד. א געשטא׳צט, א אוים װאקםט עס און שטריך,

 פון ביצדער, מאלן פון אופן אימפרעםיאניםטישער זײן צונוץ געאםאנען,
 האנד^ונג, דער פון ארוים אפט װאקםט מענטש דער געשיכטעם. דערצילן

 פארשוין דער — בערגעלםאנען בײ אלעמא? װי איז עם און בהדרגוזװ״ז.
אונדז. פאר זיך װייזט און ארוים א׳לייז צו־ביםאעך זיך רוקט

 בא־ צו באװיזן נישט בערגע^סאן נאך האט קאפיטצעך ערשטע די אין
 אבער פארשוינען, די צװישן אפט זיך ירט5פאר ער מאטעריאל, דעם הערשז

 םיר מייםטער. דער בערגעלםאן ארוים אאין־טער זיך װייזט װאם־װײטער
 עם און שטאן*, מיטן זיך ראנגילט בערגע^םאן װי ערטער אייניקע איז זעען
 קינםט^ער דער באקומט ?םוױ אבער באזיגט, װערט ער אז געפאר, די דא איז
 :שיא־ערונגען פראכטפוילע בערגעי^םאן אונז גיט דאן און אויבערהאנט. די
 פון פראצעם אינם אר״נגעצויגן יװערט בירע טײך דער װאו בצעט^עך, די

 ;ביראבידזשאן אין הארבסט דער ;בוים ערשטן דעם האקן דאם ;בויען
 זיינען װאם ביילדער, נאך און נאך און טייגע דער אין שנײ־זאװערוכע די

האנט. קינםטלערישער ער5פו מיט געגעבן
ארום, געגנט די בערגע^םאן כאפט־אויףי ע&יזאדנװייז עפיזאדנװײז,

 קוק א איבערװאנדאונג. דער בײ ארבעט, דער ביי מענטשן די נאטור, די
 בערגע^םאן דוד אנשויןן. נישט זאט גאר זיך קאן ער אוזיז, קוק א אהער,

ארום. זיך טוט עם װאס אלדעם, צו נײגעריק איז
 זיך אין און ארום פיילט בערגעי^םאן װאם ערנםט, גאנצן דעם ב״ און

< א קינםט^ער דער אפט זיך טוט גוםא, פ ער ,5חנד א מאכט ער ש
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 בוך אין איבער זיך חזרט װאם זוארט״ (א אויגן די מיט אםט ״זײטצט״
 ׳װערט ער אהין. און אהער )5מא ערשטן צום זיך דוכט און ,5מא פי?

 העצד דער (װי שפעטער און ילאנד, דאם בויען צו דראנג אינם ארייעעצויגן
 ער װען העז, ערשט אויך און װײניקער, רעדן צו אן ער הויבט פריסטער)

 געװען כםדר איז װאם בערגעצםאן, גאר־װיבטיקם. עפעם זאגן צו האט
 שרײבן, זיין איז מעלאנכאיליש אפטמאל צוריקגעהאצטן, עיצעגיש, שטיל,
 און ׳הארעװאניע טענטשצעכער פאר התאהבות באקומט אנטציקט, װערט

ביראבידזשאן. פאר שטײען װאם אויםזיכטן, גרויםע די פאר
טאקער״, ״הירשיל דערצײלונג םאװעטישער צוגעטראכטער דער נאך

 רעװאאוציאנערן מיט שאםן ז״ן אנצופילן באמיט זיך האט בערגעלםאן װאו
 זיין אין נאך פאראוים. שריט ערנםטער אז ״ביו־אבידזשאז״ איז שטאף,

 א אנגעשילאגן בערגעיצםאן שוין האט ברענער״ װאיליא ״בירגער דערצילונג
 ראטנםארבאנד. פון טענטש נײעם דעם שילדערן ביים טאן אייגנארטיקן נייעם

שטייגער. זיך פיילט רעאלקײט, זיך םילט באדן, זיר פי^ט ביראבידזשאן אין
 םארמאגן זײ טיפן. עילטערע די איין מער זיר גיבן בערגעיצםאז

 דער צו מאצן. שארפער זיך לאזן זיי און כאראקטערן אויםגעשפראכענע
 נאך צו קומען טיפן־גא^ערײע בערגעלםאנישער אינטערעםא׳גטער גרױסער
 גע־ מיאוםע די מיט פוי^אק, דער יפשי*ז5י יודא אריגינע^ע. נייע, עטלעכע

 ענלעכע אלע די פון ברודער ײבילעכער5< א איז תנועות^עך, און דאנקעלעך
 פארגרעבטער א ״אין אילעמען׳/ ״נאך װאקזאצ׳/ ״ארום םיז פארשױנען

 הארע־ אידן פראכטפוצע ארוים בערגע^םאן פירט ג^ייכצייטיק שטאט״.
 הארציקע די אן אונדז דערמאנען װאם הארטביינערדיקע, אידן פאשניקעם,

יכמען.5ע< שאום פון ״עמך״־אידן
אגראנאם, דער ״קאנטאו־״, די געמאלן אויך ׳טוין זײנען בוך אינם

״ װעגן האט בערגעלםאן טאדי. הויפט־אינזשענער דער  ק״ן נישם ז
 זײ ארבעט, דער פון פארנעם דעם תופס נישט זײנען זיי מײנונג. װאזשנע

 באפרידיקט קאנטאר״ ״טיכאנקער די איבעריקע. יװי ארום זיך באמבלען
 ער בערגע^םאנען. — ווייניקער גאך און איבערװאנדערער די װײניק
שטעכװערטצ. און גאײכװערטצ א צו אפט זיי טיי^ט ער נישט, זיי שוינט

מיטגע־ איז ער ?עבן, בויענדיקן מיטן באהאפטן זיך האט בערגעילםאן
 װאם אטעם, ינייעם דעם אין זיך פי?ט דאם און שטראם, מיטן געװארז ריםן

״ביראבידזשאז״. װערק דעם פון ש^אגט עם
 זײן אין בערגעלםאן דוד םון גאנג נײער א איז דניע&ער״ ״בײם

 םביבה ז״ן עבן,5 דאם אויפצופאםן קינםטצער םונם פארמעםט א ׳טאםן,
 אײנשטעי^ונג אירעאלאגישער גײער דער םון ציכט אין אוםן, נייעם א אויף

 װירקנדיקע די צו שטעטיל, אידישן אמאליקן צום װעלט, אידישער דער צו
אײנשטעלונג, אידעאי!אגישע םאװעטישע די — אעבן אידישן אינם כחות
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 םון יאר צװיי־דר״ עצטע5 די דערגאנגען איז בערגע^םאז דוד װעצכער צו
צוריק. יאר צװעאח s הײםט דאם בער^ין, אין װאוינען זײן

 אין נייעם <ןײן נישט זיינען ױגנט־יארן קינדער־און ידי פון זכרונות
 פרץ, ל. י. עליכם, ום5ש םםרים, מוכר מענדעילע ?יטעראטוד. אידישער דער

 .פנים טיטן געװענדט ןיך רײםקייט םון יארן אין האבן ׳ספעקטאר מרדכי
 קינדהײט די אויפגעפאםט און ױגנט־יארן, קינדער־און אייגענע די צו

 הירשבײן פרץ אויר געשטאיצט. און פארם אייגענער זייער אויט ױגנט און
 איז ער װאו סביבה״ די אונדז פאר געשי^דערט צורי? יאר עכע5עט מיט האט

 ארויםצו־ באמיט זיך האבן ׳טוײבער ע5א די אויםגעװאקםן. און געװאקםן
 עם װי רעם, צו נאעגט מעגיצעך װי־װייט ױגנט און קינדהייט זייער ברענגען

 ראמאנ־ א מיט באחנט באשיינט, עם האבן זיי — אדרבא און געװען, איז
 א דא איז ׳צעבן, זייער טרויעריק זײן נישט זאצ עם װי און ׳פ^ייער. טישן

 דאס פ^אן צװייטן דעם אויוי אװעק רוקט װאס אראמאט, באצויבערנדיקער
 אונדז און זיך טראגן שרייבער ע5א די רעאיצ־װיר^עכע. דאם גרויע,

 ני׳עט האבן עם װאו ?ינדער־יארן, זייערע פון םפערע דער אין אריבער
באציאונגען. אוז אייגשטע^ונגען הײנטצײטיקע ק״ן געגא^טן

 און עפיזאדן ארױםברענגען אין געגאנגען נישט איז בערגעצםאנעז דוד
 ער ױגנט• און לוינדהייט זיין םון םיטואציעם און געשטאי^טן םצענעם,

 דורך כװנה אויםגעשפראכענער דער מיט װערק זײן צו צוגעטראטן אין
 ק^אםן־אנטאגא־ דעם בוילטער און װאם־שארםער אונטערצושטרייכז פענעקן

 קצאפן־װידער־ די שטעטצ אידישן אמא^יקן דעם אין ארויםאנטפ^עקן יניזם,
 דאם דערנאך און קינד דאם גופא, פענעקז דורך זיך באטיט ער שפוץכן.

 אין הויז בורזשואזן פונם קינד דאם ^עװין, 5רפא איד רייכן פונם 5אינג
 פראטעםט, פונם טרעגער דעם פאר שיציח, דעם םאר אים מאכן צו שטעט?,

 אפגעשטאנע־ אמא^יקן דעם אין װאקםט עס .װאם אומצופרידנ?ייט, דער םון
 װידער־ די ארוים פירט בערגעלםאן װאם נאר נישט און שטעט^. אידישן געם

 די ?עגנשטעצן זיך באמיט שטעטצ, דעם אין אנטאגאניזם דעם שפרוכן,
 דעם שי^דערט ער כאר ארעמשאפט, און גבירישאפט די היצאםן, באזװדערע

 איז װערק דאם גופא. גביר פונם הויז אינם װידערשפרוכן די אנטאגאניזם,
 צװייטן׳ קעגן שיכט אײן קעגנגעשטע^ט װערט עס קאנטראםטן, אוי^ געבויס

 קינד׳ גבירישע דאם אט א^יין, פענעק און אנדערן. קעגן מענטשן יסוג אײן
 טאטע־מאמע, רייכע די ב״ הויז אינם אויםגעװא?סן און געבוירן איז װאם
 םריע סאמע די פון טראגט װאם םתירה, שטיק א סאנטראםט, א ״ן5א איז

 כאראקטער, ז״ן אין אויםזען, ז״ן אין זיך, איז װידערשפרוכן טיפע יארן
 ברידער און שװעסטער די צו ע^טערן, די צו דוויז, צום באציאונג ז״ן אין
 ער טראכט אפט און קאפ, א^טן אן מיט קינד א איז פענעק שטוב. אין

בעתע^םאנען. דוד םאר טראכט אריבער,
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 בערגעלםאנישע פארשױנען, בערגעלםאנישע סך א מיר האבן װערק אינם
 םריערדיקע אלע זיינע פון װאויל־באקאנט אונרז זיינען װאם נעשטאלטן,

 דארט אמאל. יװי אנדערש גאר אויו» זיי םאםט בערגעלםאן אבער װערק.
 אין אםילו און מיטגעפילט גורל, שװעו־ז זײער באדויערט בערגעלסאז האט
 איז םאראורטיילטסײט. זײער אונטערגאנג, זייער מיטגעליטן שטיל דער
 און פארװארםן באשולדיק[, אין האלט בערגעלםא! ; איגדערש גאר שױן

 אויןז באגײען זײ װאם עװלות, די פאר מאנט און באשולדיקט ער מאנעז,
פםק־דין. דער אויך קומט אפט און טריכ, און שריט

דעמזעלבן פון זײנען קינדער און םרוי זייז הויז, לעװינם מיכאל
 אבער בעמעלםאנעז, ביי הייזער םארמעגלעכע אנדערע װי םוג און שניט
 לחלוטיך א דא שױן איז צוזאמענפארונג די צונויפשטעל, דער פאז, דער

 צװײ דא זיינען הויז דעם אין יװערק. פריערדיקע זײנע אין װי אנדערע,
 מ^ל אײן נישט האט עליכם שלום אויך יהיר• די 1או ;טטוב די װעלטן

הדי מיט שטוב די קעננגעשטעלט קיך־מענטשן. די מיט שטוב־מענטשן דעריזי
 אונטערשײד, דעם ימער נאך פארשפיצט פארשארםט, אבער בערגעלםאן וד ז

 מיט עם טוט ער װאם איז, מערקװירדיקע דאם און — תהום דעם פארטיפט
 זײן אבער שטוב, אין װאוינט פענעק מיזיניקל. גבירישן פונם הילח דער

 פײנט, אלע אים האבן שטוב אין קיר. די איז װעלטל זייז םימפאטיע,
 עפיזאד, יעדער און גאסט. אנגעלייגטער הארציקער, א ער איז קיר איז
 צװיי די אט פון קאליזיע דער אין ראמאן אין געגעבן װערט פאםירונג ע יעז

 פאר־ און אויגן שארםע די מיט קינד דאם פענעק, יװעלטז• באזונדערע
נישט זאל װאם שטריך, קײן פרט, קיין אדורך נישט לאזט געהער, שפיצטן

שטוב־ די מיט און ■הויז דעם מיט קאנפליקט דעם אים אין פארשטארקן
 ארעםע די מיט ומשא מגע א האבן צו אן פענעק הויבט דערנאך מענטשן.

 אפ־ זײנען װאם באלמעלאכעם, נויטבאדערפטיקע די מיט הינטערגעםלעך,
 און עקםפלואטירט באלײדיקט, אים פון װערן הויז, גבירישן פונם ״ענגיק

 אזוי װאקםט עם פירעכצן. זײנע צו ^עײין, מיכאל צו שנאה א טראגן זײ
 לוקםום־ ברײט א לעבט װאם רייכן, צום האם דער און אנטאגאניזם דער

 ברויט. שטיהל טרוקן א אויו» זיר ימאטערן זײ װאם צײט, דער אין רעבז
 דערנאך טראגט קיך־מענטשן, די צו םימפאטיע אזא האט װאם פענעק, און

 באלמע־ די באלמעלאכעם. די צו ליבשאפט און םימפאטיע זײן איבער
 אומגע■ די זעען זײ נאענטקײט, א אינגל גבירישן דעם אין פילן דעו .אכעם

 צװישן זיך שאפט עם און אים לגבי באגאנגען װערט עם װאם רעכטיק״ט,
ליבשאפט. א אים און זיי

 געטײלט איז קאפיטל יעדעם iאו קאפיטלעך, 26 האלט װערק דאם
 שילדערונגען מײסטערישע פארמאגט קאפיטעלע יעדעם קאפיטעלעך. אויף

און אײן איבערנעחזרט צוםיל װערט עם װאס נישט, מער ן.נטשטע 1פו



 און םא׳מייציע, ז״ן םון געהאסט װערט פענעק װי — מאטױו דערזעצבער
 הינטער־ די אין און ליך־ימענטשן די מיט אים איז עם װאויא אןן גוט װי

 נאך עם װי׳צ ער און םארטיק נישט אילץ װי איז בערגעיצםאן געסצעך.
 פארשיידענע אין אונדז איבערציען און באוױיזן װידעראמאא און 5אמא<

 פארנומען שטענדיק פענעק שטיפערישער ל^יינער דער איז װאריאנטן.
 ארויפ־ אים אויף האט קינםטאער דער װאם אויםגאבע, שװערער דער טיט

 אוים־ נויטיקע די מאכז און טראנטן אויפנעמען, זען, דארף ער גע^יעט.
 מ״נונג ״פענעקם געפיצן׳/ ״פענעקם :דערביי שרײבט גערגע^םאן פירן.

 הויז. אין זײ צו פארבער טאלטשינער די אן ■קומען אט װ. אז א. דערבײ״
 גייעז דעריבער גדלנים, צו װי פרעמדקײט, א זײ צו פיאן ליך־מענטשן רי

 צעכראם־ און בארװעם שטוב־מיידל דאם און קעכין די שײדלען, מיט בוני
 בא־ ״פענעק :פענעקן פאר צו גיט בערגעלםאן און צעפאטלט, און טעט

< א :עם מערקט סב אנ בײ ער איז גראד, זײער פון נישט איז ער אז מ
•״ . . שטעקן א עלעה״— פערד א פון אפי^ו בי^יקער זײ

פור־ דער יאנקיצ געמאצן איז הארציקײט און יליבע באזונדערער מיט
 דער אויף אים פאםט עם װי געגעבן, רוב דאס איז ער אויך _ מאן

 צו־קאמפ^יצירטע, צױמייםטערישע, דא זיעען דא אויך און פענעק, קליינער
 די פאר צוגעפאסט נישט בלל זיינען װאם שטריכן, צו־איבערגעװאקםענע
 יאינקלען, נאך נאבגיין דאס אבער קינד. ױנג א פון אויפנאם־פײאילײטן

 הארציקע, שײנע, זײנען ד$ם — אים םאר פארהערצעכונג און ציבע טיפע די
 דער בוני פון שילדערונגען ע5א די אויך זוי בוך, אין קאפיט^עך רירנדיקע

יבעם.5 אירע מיט קעכין
 אידע םיט גוראצניע גרויםע די ארויםגעבראכט איז װאונדערבאר

 מײםטעריש שטעטיל. אידישז אינם לעבן ארט באזונדער זייער מיט מענטשן,
 זיך האלטן ז״ער טיפן, אױפגעק^ערטע די הייזער, ריי א געגעבן זײנען

 דעו״ דא טאםע. אידישע ״פינצטערער״ דער פון אפגעטיילט און באזונדער
 ער־ פי^ אין שפירן ימיר מדרגות. קינםטלערישע הויכע בערגעצםאן גרייכט

 נעײעז נישט ימאם אזא אין נאך איז עם װאם הומאר, דינעם פיינעם א טער
 שפראד׳ אין רייפקייט באזונדערע א אויך פאראן װערק. פריערדיקע די אין

 גיבן װאים שפראך־חנדלעך, שפראך־אײנפאלן, צמצום, װאונדערבארעו־ א
פארב. קא?אריט, װערק דעם צו

 ״ב״ם בוך ערשטע דאם באויז בוכפארם אין דערװייל האבן מיר
 עטלעכע אין געבן צו פארמאםטן זיך האט בערגעצםאן דוד דניע&ער״.

 די רוםילאנד, געװעזענעם אין ׳צעבן אידישן דעם פון עפאפייע די בענדער
 האבן װאם געראנג^ענישן, נאציאנא^ע און ע5םאציא< די פון ע&אפײע

 1אי אינטעציגענ׳ז אידישע די זיי מיט און מאםן אידישע די אדורכגעמאכט
רוםלאנד. צארישן
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בערגעלסאן דוד מיט יארן
רגװ־ (ז\־\עגגו\.>1דע\־י (ישגו̂י

פאדא^יע, אין שטעט בערגעיצםאנישע די פון אײנער אין עס איז געװען
 ־1912 ארום אמאל, האט בערגעצםאן װאו צעטיטשעװ, שטאט דער אין

 געארבעט פיצײס באזונדערער א מיט און זומער, א אפגעװאוינט ,1913
 אנגעשריבן װאכן פ^ר א פון טשך אין האט ער װערק. גרוים ינײ א אויף

 צו באדערפעניש די אים בײ איז געװען און קאפיטלען, גרויסע עטיצעכע
 גע־ און בייצדער ניי־געשאפענע די מיט מענטשן גאענטן א מיט זיך טײיצן

 םון מהלך א — קיעוו םון אים צו אראפגעםארן דאן איך בין שטאי^טן.
 און געמיט א מיט — דעראזשנע םטאנציע דער ביז באן דער מיט שעה אכט

 הארציק זיך מען האט ה.5ס ז״ן צו פארט חתן פארליבטער א װי הארץ,
 אי־ פאעטאן א אין דערנאך געטרייסצט זיך םטאנציע, דער איירי באגעגנט

 פרייטיה־פארנאכט פארפארן און װעגן בערגיצדיקע פאדאיליער שייגע די בער
 ^ײטיש און הרחבהדיק זיינען אידן אעטיטשעװ. באגארטנדיקן דעם אין

 אין שבת ן5פו< א מיט אויך האבן בײדע מיר און זיין, מקב^־שבת געגאגגען
 די געװארט אוגדז אויךי האבן עם װאו שטיב?, דעם צו געאיי^ט הארצן

װערק. נײעם דעם םון קאפיט^עך נײ־אנגעשריבענע פרישע,
עט־ געזעםן ביידע מיר זיינען נײגיר און אינטערעם אויפגערעגטן מיט

 געקאנט נישט זיך זײטצעך, געדיכט־אנגעפיקעװעטע די איבער שעה ?עכע
 ה*ט ער װעיצכע ביא־ער, אײגנארטיקע נײע א^ע די פון אנזעטיקן גענוג
 געװען מען איז ארױםגעבראכט. שפע אזא מיט צײט קורצער דער פאר

 דעם צו צוגעקוטען איז װאם אוצר, גייעם דעם םון איבערגאיק^עך ביידע
 גע־ איצץ בעטן די אין דערנאך מיר האבן ביידע און פארמעגן, פריערדיקן

 ערשט און עשירות, דעם פון גאי^עך־צוםרידענע גערעדט װידער און רעדט
איינגעש׳^אםן. באגינעז ביים

 שלאףי ג^יק^עך־זאטן אין ? ום5ח אדער װאר געװען עם איז און
 דער־ זיך האבן זיי מוזיק־ק^אנגען. װאונדערבארע דערטראגן זין־ האבן

 דערנאך און היצכיקער, און שטארקער א^ץ געװארן זיינען נעענטערט,
 װײטקײט ■וױיטער אין זיך האבן זיי ביז ,5שטי שטילער, געװארן עך5צוביםי

איבערגעריםן.
 איז ארקעםטער זײן מיט «ייציטער־עשאלאן א ? געװען עם איז װאם

אויםגײענדיסן דעם אין און ״מאניעװרעם״, אויף 5שטעט דעם ארורך
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 אויפ־ בײדע זיך מיר האבן הארידרירנדיקם. עפעם געשפיצט םרימארגז
 איז װאם פענצטער, אםענעם צום צוגעצאפן האצב־םארשצאפענע געכאפט,

 דורשטיק זיך און בצומען, בונטע צעעפנטע םריש מיט פארװאקםן נעװען
יקאעך מוזיק. דער פון טענער װאונדערבארע די אין אײנגעהערט  און ג̂י
 מין א דאן מען האט געפיצט און הארץ, דאם געװען איז אויפגערעגט

 םע־ דער אט אין באטעמטקייט און מתיקות װאונדערבארע אויםטערצישע,
 דער־ טען װען טאג, צו הײנט אויף ביז און שפעטער, אויך און צאדיע.
 װאונדער־ יענעם אן און פרימארגן האצב־חצומדיקן יענעם אן זיך מאנט
 םאל איין נאר מען הערט מעצאדיע מין אזא אז זיך, דוכט ש<£יצן, בארן

נישט. ?יינמאצ מער און צעבן אין
 זיך קאנען װאם מאמענטן, אויםטערצישע װאונדערבארע אזעצכע אט
 פיצ־יארג־ אונדזער אין םיא געװען זיינען איבערחזרן, נישט מער סײנםאצ

 און װאקזאצ׳/ ״ארום צום ביז — בערגעצםאן דוד מיט צוזאטענצעבן דיקן
 ״אפ־ ביזז העט־װ״ט און אצעמען״ ״נאר צום ביז .װאקזאצ״ ״ארום םונם

 און װעצט־איין״ ״װעצט־אױם פון צייטן די אין שפעטער, אויך און גאנג״,
הדין״. ״מידת

 שטיקצעך־דערינע־ אפגעריםענע אײנצצנע, װערן געבראכט דא זאצן
רונגען.

* * *

 װייט (נישט אכרימאװקע קצײגשטעטצ זיין בערגעצםאן האט פארצאזן
 טיט שװער־אנגעצאדענער א אבער ױנגערמאן, א גאר נאך אומאן) פון

 איבערצעבונ־ פערזענצעכע איעענע מיט קוצטור, אצגעמײנער און אידישער
 פארשוינען. אידישע געזען־און־געהערטע פון אוצר רייכן א םיט און גען

 װאצד־און־תבואה־םוחר גרויםער דער פאטער, רייכן זיין בײ ער איז געװען
 רוישנדיסער גרויםער, פאטערישער דער אין האט אמאצ מיזיניצ. א רפאצ,
 קאמיםיא־ מעקצער, םוחרים, פריצים, פארשיידנערציי מיט ונעװיטצט שטוב
 װאם גבירים, אפגעקוטענע און אויםגעקומענע פאםעטארם, ?אםירערם, גערן,
 פאטער דער בערגעצםאן. רפאצ קצוגן רייכן, דעם ארום געדר״ט זיך האבן

 און שװעםטער די בחורצ, ױנג א געװען נאך איז דוד בעת געשטארבן, איז
 קיעװ, ציפאװעץ, צעטיטשעװ, אומאן, קײן אויםגעגעבן טען האט ברידער

 טאצ- דודצ ר׳ פון מופת־קעד א (אגב מיזיניקצ דאם ׳ער איז געבציבן און
 גרויםע־גרוימע די אין אציין נאמען) זיין ער םיאגט דעריבער און נער

 אין מוטער. קראנקער און יחוםדיק־איידעצער עצטערער, זייז מיט חדרים
 חתונה, פרייצעך־טומצדיקער א נאך װי געװען איז שטוב גרויםער דער
 םון אפחיצכן קיצאנגען, אפגעשטארבענע — זיך צעפאו־ז מחותנים אצע װען

 ציטערן, גרויםע אוי׳םגעצײידיקטע אין טריט שטיצע געטומצ. אמאציקן
די אט צעבן. געװעזענעם א וועגן דערצייצן װאם םארהאנגען, געדיכטע
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 צאנגע א איז זי זיך, אין אײנגעזאפט בערגע^םאן האט שטי^ןייט נאגנדיקע
 און ׳עאפן. זיין אין און וועזן ז״ן אין הויפט־עיצעמענט דער געװעז צײט
או׳ װער  -‘שטי•? די אט געשי^דערט ציטערדיס אזױ אונדז ביי האט ער, װי נ

 פראכט, אמאיציקער מיט ן5זא שאטנדישע די הייזער, אידישע אױטגייענדיקע
או בין־השמשותדיקז דעם  א פון ?עבנם, םון םש&חוח, פון אצעםען״ ״נ

? װעצט אידישער דער איז שיכט אװעקגײענדיקן גאנצן
 אבער ױנגערמאן, א גאר נאך קיעװ קיין בערגעלסאן איז געקומען

 אוז אעבן אין יק5ב אײגענעם אן מיט און רײפקײט קצוגער א מיט שויז
או דענקען. איז  מוטער, צארט־^יבער זײן ארום שטעטעלע, יב5 זײז אין נ

 ער איז דערנאך נשמה. קינםטצערישע זייז צײטיקן נענומען זיך האט
 פארטיםטער. און רייפער ץ5א געװארן און קיעװ, איז געװאקסז בהדרגה

 השפעות, זיינען געװען אדורכצומאכן. א^יין יו5א אויםגעקומען איז עם
גו נישט אבער אנטװיהלונג די װיגוג^זארפן בצויז האבן זײ אבער  גטיריכט̂י

 און געװען. אייגענע דורכאוים זײנען װענד־פונקטן די װעג־צײכנס, די זי.
 געװען נישט זײנען עם םוביעקטױו. אזוי אײגנארטיק, אזוי — דערפאר

 שריט יעדער איבערװאנדלונגעז. גרינג־אנגעקומענע אומגעריכטע, לויין
 טיף־איבער־ געװען איז עבן5 געזעצשאפט^עכן אינם און אײגענעם אינם

 סימ־ באקעמפן צו יין5א אױםגעקוטען איז טי^־אדורכגעיציטן. גע^עבט,
 פױוניאקעם, קויפמאנם, די םרעמד?ײטן. דערנעענטערן און פאטיעם

 א״גנטיצעכע די טיפן, בערגעאםאנישע די — זיידענאװםקים רובינשט״נם,
 אױםװארצאען איין אין געהא^טן יארגצאנג ער האט — םביבה ארומיקע

 דער־ און געמאיצן, באפרידיקונג באזונדערער א מיט זיי האט ער זיך. פון
 און נאענטקײט זײער םון אפגעשאק^ט זיר זיי, פון זיך באםרײט װי מיט

ײיריןונג.
 דאם װי בעיקר, ער האט געיצעבט אבער העבר״איש, ער האט גע^ייענט

 רוסישע גרויםע די פון טן5װע גײםטרײכע די איז רום^אנד, פיז ױגנט רוב
 פרואװן ערשטע די אז געװען, נאטירלעך איז מטיילא און לו^אסיקער.

 םרעמדע, די רוםיש. אין געװען זיינען שפע, אינעװײגיקםטע די אויםצו^אדן
 זיין נובר זי זיך באמיט ער געװען, טייער און איב אים איז שפראך רוםישע

 שר״בן רוםיש דעמא^טיק זײן אופן. אײגנארטיקן אן אויו* שרייבן זײן אין
 פונקט כאראקטער. בערגע^םאנישן א״גנארטיקן אן םארמאגט אויך האט

 פידצ־שפיאן. זײן אין טאן זאפטיקן אייגנארטיקן, אז פארמאגט האט ער װי
 געװאוםט. נישט 5פיד ז״ן האט מאטיװן ?ייכטע קיין קילאנגעז, הי^כיקע קײן
 אייגנארטיק זייער ער האט מע^אדיעם ירישע5טי(*־ מינארע, עלעגישע, נאר

 די צעצויגן. צאעזאם, פאמעיצעך, — עיקר דער און — אויםגעשפי^ט
 אים זײנען גריג קא^יניקאװ, טשאיקאװסקי, פון זאכן בין־השמשותדיקע

יארנ^אננ, ער האט זאכן אייניקע די אט און בא^יבט, באזונדערם געװעז
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 צו פנים מיטן םידל, ז״ן אויוי געשפילט ציסערדיקער און אל׳דטיפעד
 געקרעכצט װײטיקדיס דערבײ און אויגן. פארטאכטע מיט און װאנט דער
 םידל־ש&ילן. זײן צו שרייבז זיין געװען איז נאענט װי און געזיפצט. און

 מיט און שאאנגען, יאגנדיקע דיזעלבע טאן, אויםגעצויגענער דערזעלבער
 ער האט רעפערטואר גרויםן קיין נױאנםן. ציטערנדיקע איידעלע, אזעלכע

 זיין ארויםגעזיםצט זזאט ער גענױטיקט. ניט זיך דעם אין און געהאט גישט
גענוג. און — קאטפאזיציעם פאר די דורך געמיט אינעװײניקםטן

״הדור׳/ ״השלח״, בערדיטשעװםקי, אחד־העמיזם, קוטט עם און
 העברייאיש, מיט רענעסאנם, נאציאנאלן פונם פרילינגם־יארן ערשטע די

 אין דאן האט אידיש אין ליטעראטור אידישע די חדרים־מתוקנים. מיט
 גע־ באויז דאן נאך איז זי געהאט. נישט אחיזה שטארקע קײן אוקראינע

 רעװאלוציע רוםלענדישע די דינםטטײדלעך. און מאמעס פשוטע פאר װען
 אין באדן אידישן דעם צעאקערט װײניק נאך האט 1906־1905 םון

 אי־ פונם װארט, אידישן פונם פאנאנדערװאוקם שטארקן א פאר או?ראינע
 גײםטיקער דער אונטער מער דעריבער זיך געפינט םען שאפן. דישן

 אויםגע־ איז מען ליטעראטור, העבר״אישער דעמאלטיקער דער פון השפעה
 בערגעלםאן, אזוי העברייאיש. אליין :אך שרייבט מען און איר אין ראװעט

 ״צויטען־ברעכער״, ידי פאר םימפאטיעם אבער שוין האט מען איך. אזוי
 די אפילו לאגער. העברײאישן אין איבערשעצער און שאצער די פאר

 דערנאך און דעמאקראטיע, צו צױניזם אריםטאקראטישן פון עװאלוציע
 העברײאיש, אין דערװייל אדורך מען מאכט אידיש צו העברייאיש פון
 קיעװ אין געװען ס׳ז״נען שטראם. אלגעמיינעם דעם פון װייט אלייז, איז

 פון נישט כמעט יװ״ס מען אבער קאמיטעטן, גרופעס, פארטײען, קרייזן,
 מ׳האמ װאם װעג, אײגענעם דעם אלייז געגאנגעז פאמעלעך איז מעז זיי.

 •םימפאטיעס עטװאם־פארשפעטיקטע דערנאר קומען אדורכגעטראטן. אל״ן
 דערשײנען נאכן יאר צװיי נאנצע מיט מען באקומט םאציאליזם. צום

 פאר־ גלענצנדיקער א אין מ׳געפינט װאו ״השחר׳/ בערלינער םירסינם נחטן
 איבערראשט מען איז געדאנקען. אייגעינע שטימונגען, אייגענע מולירונג

 אירײען, די אט פאר דינםט איז שטעלז זיך מען וויל באגײםטערט. און
 א אװעק מען שרײבט וױיטער. אװעק לאנג שוין זײנען אנפירער די װען

 בערלינער דער אין בריװ העברײאישן טיף־אדורכגעטראכטן גרויםן,
 קיין און גילטיק, ניט לאנג שוין איז אררעס דער אבער ״השחר״־רעדאקציע,

 נאציא־ צװישן םינטעז א געפינעז מען פרואװט אן. נישט קומט תשובה
 םיי־ א אויה אז לאחר־מעשה זיך שלאגט מען און םאציאליזם און נאליזם

 ארוים־ מםש האט װאים טרעפט־צו, װאם בראשור, אומלעגאלער מיסטישער
מויל. פון װערטער געכאפט

א מיט צורי? אעטעליגענץ אידישער דער פון עטאפן און זוכענישן
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 דרום־מערבדיקער רוםישער גרויםער, א אין יאר דרייסיק און פינף דרײםיק,
 אי־ םון ■פראבלעמעז אין אריינטראכטענישן טיפע רוםצאנד. איז שטאט
 רערלייזונג־טרוימען. גליקלעכע ארויםגעטויכטע, און װירסלעכקײט דישער

 בערגעלםאן דוד פון װערק ריי א אין הערן געלאזט זיך האט װאם אלץ, דאם
שאפן. פארטיפטן זייז אין הערן לאזן געוױם נאך זיר װעט און

״תושיה״־ביכ־ די שליננען דאן מיר פלעגן דורשט באזונדערן א מיט
 ברו־ עלטערער זײן באקומען פלעגט עס װאם ״השלח״־העפטן, די און לעך
 בערגעלםאן דוד װאו קיעװ, איז הויז זיין אין בערגעלםאז. יעקב רער,
 ״אױ ביידנם אונדזער לכתחילה געװען אויך איז נעװאוינט, יארנצאנג האט

̂ס־לג\גך<\\־ ברודערס דעם איז דערנאך און ניװערזיטעט״  שרײב־טיש גג\ט\ג\
 און נישט־זיכער, פריער װארשטאט. שרײב<\וישג\\־ בערגעלםאנם געװען

 פעםטן א מיט שױן אוז כםדרער שוין דערנאך הםסקות, גרעםערע מיט
 נאך זייטל אויםפילן און שעהן און שעהן א&זיצן בערגעלםאן םלענט גלױבן
 שװעםטער, — ארומיקע די בויגנם. װײםע פירעקעכדיקע ברייטע, רי זייטל

 שפאטיש הינטערארומעט צײטלאנג א ה^בן — קרובים שװאגערם, ברידער,
 א ארײנגענומען זיר האט װאם בערגעילםאן, דוד קלוגן דעם אויו» געקוקט
 שרייבן בײם חדשים און װאכן טעג, פטרט און קאפ אין ״דומע״ נארישע

 אויפגעקלערטער, דער און ״זשארגאן״. אין גאר דערצו און מעשױת עפעס
 שטיק א כאראל, שלום זיינער, שװאגער װאוייצקענעװדיקער משכילי׳טער,

 אלעמאל שטעכיק אזוי פלעגט װאסזאצ״ ״ארום פון רובינשטײן ביינוש
:צוגעבן

״&אטשעראה״. גוטן א אויםשרייבן זיר װעט דוד נישט, ם׳שאדט —
 װען מאל, יעדעם פלעגט װאלד־םוחר, דער יעקב, ברודער דער און

 איבערדזזרן טיש, אויפן יגן5י זייטלעך אנגעשריבענע די געטראפן האט ער
:חוזק־געלעכטער א מיט

 אזעלכע צוגנבענען דאך קאן מען ? נוטם אזא אםן עס לאזטו װי
אוצרות! טייערע

הענג־ מין נײעם א אײנגעהאנדלט זיד ברודער זיין האט אמאל און
 שילום שװאגער, װאוילקענעװדיקער דערזעלבער און שטוב, אין זיך צו לאימפ

 און לאמפ, אויפן באפוצונגען קרומלעכע די געװיזן אונדז האט כאראל,
 דעקאדענ־ נייער דער מכח ארײננעקנעלט אויםםירלעך בשעת־מעשה אונדז

 ינישט, נאר געדענק איך שטריכן. און ליניעם קרומע מכח פארם, טישער
 אדער דעקאדענץ, װעגן אפשיי און ערנסט מיט גערעדט עס ער האט צי

ביטול. און חוזק באהאלטענעם מיט
 גייער דער מיט באקאנטשאפט ערשטע אונדזער געװען אגב, איז, דאם

. . . קונםט
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 אוים־ דער אויןי װירקוינג א געהאט האבן װאם פערזאנען, די צװישן
 װעיצט־אנ־ דעמאצםדיקער אונדזער פון אױםקריםטאציזירונג אין ביאדונג
 דעם םון זוילד־װאילד אינם װעג דעם געמאכט ^ייכטער אונדז און שױאוננ
 װעי^ט, שאפערישער אידישער מער־באװאוםטזיניקער א צו אעבן ארומיקן

 םארשיידנאר־ גאר און געשטאלטן, אינטערעםאנטע א״ניקע געװען ז״נען
 האבן מיר ווײיצ קעעז״טיקע, םפק אן געװען זײנען ׳השפעות די טיקע.
 א^יין, זיך פאר אומבאװאוםט אםשר נאר, ״גענומען׳/ נאר נישט דאן שוין
״געגעבן״. געוױס אויך

 זײער א — קלמגםאן אצחנן װעגן דערצילן יםך א געקאנט װא׳צט מען
 רוםישער רעװאאציאנער, משכיא, פון געטיש א פיגור, אינטערעםאנטע

 העברײאישן באװאוםטן פון זון א פאלקם־טיפ, אידישער און אינטעציגענט
 אין םפרים רײ א פון טדובר דער ק^מנםאן, משה ר׳ שרײבער און 5משכי

 העברײאישן בארימטן פון פרײנט נאענטער א און קרוב א העברייאיש,
 ברודער גוטער א ?אמינער, יצחק ד׳ר טוער רעװ^וציאנערן און דיכטער

 ^עװ דענקער דעם םון פריינט נאענטער א עיציכם, שלום פון פריינט און
 שװארצ־ איםאס טאנופאקטור־םוחר גרויםן אידישן פון זון (דער שעםטאװ

 צונױםגע־ אופן מערקװירדיקן א אויוז זיך האט דאם אט — מאן)
 אבוכהאצטער װי געדינט האט זואם מענטש, פענאמענאיצן דעם אט אין מישט

 יזיעװ. אין װארשאװםקי, יצחק דוב גלאז־פאבריקאנט, דעם זײדן, מיין בײ
 מיט משכי^ א מענטש, אומאפהעעיקער אן אפיקרום, אן קיצמנםאן, חנן5אי
”I נישט גאט, נישט געשאנעװעט נישט האט יװאם צונג, שארפער א p 

 פארצײטיקע חםידישע, פון םביבה דער אין געארבעט יארן האט צדיקים,
 גע־ אויפהער אן מיר, טיט בערגע^םאנען אונדז, עם האט ער םוחרים.

 אעערעגט אונדז האט ער װעלט, שאפערישער דער אין געשטױםן רופן,
 צװישן מחיצה פעםטע קייז נאך איז (דאן אידיש־העברייאישער דער פאר

 אונדז האט ער ?יטעראטור. רוםישער דער פאר געװעז), נישט זיי
 ערשטע אונדזערע געמאכט האבן ■מיר איידער נאך אויך און ״םארםמט׳/

 ער שרייבער. פאר ״געזא^בט״ אונדז שוין ער האט שריט, ?יטערארישע
 שמאצ א אונדז פאר געעפנט השפעה, גרויסע א אונדז אױף געוזאט האט
 זיך אזוי עלטערן מײנע האבן אומזיםט נישט װע^ט. אנדער אן אין 5טיר

ק^מנםאן. אילדונן ״םם״, דעם אט פאר געשראקן

 געװארן מיטגעצױגן אפט איז א^יין ער װאם אינטערעםאנט, איז עס
 ^ע־ ״דאם ביכיצ א אנגעשריבן ער האט ע׳לטער דער אויף און אונדז׳ מיט

 עם ארויםצוגעבן געװען מתעםק זיך האבן מיר װאם װארט׳/ בעדיקע
 געקוםען אופן מערקזוירדיקן א אויף זײנען עם װאו ביכ?, א קיעוו, 1אי

בלל זיך האבן װאם געדאנקען, אידיש, װעגז געדאנקען נײע אויסדרוק צום
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םאן װאו סביבה, דער אין ארײנגעפאםט נישט  און גע^עבט האט ^מנ
געװירקט.

 טוער טעטיקע געװען זיינען װאם קינדער, געהאט האט ק^מנםאן אילחנן
 מיט אים האט בערגע^םאן דוד און באװעגונג, רעװאלוציאנערער דער איז
 ״ביצוט״, ערשטלינג־רערצייצונג זײן אין ״העיצדן״ אלם גענומען טאכטער זייז

 ריתדיקע א — פארעפנט^עכט נישט קײנמאיל און אנגעשריגן האט ער װאם
 איבער װייטער גיבן מיר שהיה״. ״מעשה א גישט שיעור געשיכטע,

דערציייצונג. דער םון אינהא^ט דעם בקיצור
יענער־װעלטיקער, s ינישט־דאאיקער, א עפעם אײנדרוק, מאדנער א

 באװאוםטן דעם מיט באגעגענישן אפגעריםענע פאר די םון פארבליבן איז
 מערקװיר־ א י1אוי האט כער5װע גנעםין, נ. א. שרייבער העברייאישן

 מיט נישט־געװעז, און יא־געװעז קיעװ, אין ארומגעבצאנקעט אופן ד־יקן
 זיך אין געטראגן האט װאם געזיכט, ראז^עך־בלײכן װאונדערבארן ז״ז

 ארויסגעבראכט דערנאך אים האט בערגעלםאן דוד געהײמניש. און ױם־טוב
אלעמען״. ״נאך אין הערץ־געשטאלט דער אין

 ארום םון געשטאצטן און מענטשן פארשײדענע נאד און נאך און
 סװער םארשײדענע אין דערנאד זיינען װאם םביבה, אונדזער פון אונדז,

 אין ארײנגעפלאכטן זיינען און געװארז ארויםגעבראכט בערגע^םאנען פון
װערק. זײנע

 םארבונדן זיינען װאם מאמעגטן, פארשיידענע מיט זיך טייצט מען װעז
 אויף אויך אפשטעלן זיך מען דארוי קיעװ, אין יארן אמאליהע די מיט

 אין דניעפער דעם איבער שיפצעך די אויױ מאכן פלעגן םיר װאם רייזעם, די
 זײנען שיפ^עך די אויוי רייזעם די *ט אװנט. נאר אװנט זומער־חדשים, די

 זיך האט עט װאו אטמאםםער, אינטימער דער צו צוגאב א װי געװען עפעם
 װאם געשטאלטן, בערגעלםאנישע די פון װעלט םפעציפישע די געװעבט

װערק. ז״נע אין געמאצן באהארצסײט פיל אזוי מיט דערנאך האט ער
 שטיק א עפעם גאר ארױםפארן, אזוי םתם נישט געװען זײנען דאם

 — מײד^עך און ױנגעלייט אליז — גרופע דער םון אײנער יעדער עבודה.
 בענקשאפט מיט יװיזיעם, און טרוימען מיט װעצטן, אינער^עכע רייכע מיט
 האבן דניע&ער דעם אויףי שיפילעך־ארויםפארן די אט פארמעםטן. און

 נאטור, דער צו ^יבשאפט םפעציפישע א אויםגעכאװעט אויםגעװארעמט,
 דער ב״ בערגעלםאן דוד קיעװ. ארום ?אנדשאפטן די צו נאענטק״ט א

 נישט קיינעם און םפעציאליםט גרויםן א פאר געהאלטן זיך האט ער רױ!,
^ ברידער די מיר, פאםטן, ״פאראגטװארטלעכן״ דעם אט םארטרויט  םייזי

שיפיצ־בעגקיצעך. די אויןז מײדלעך עטלעכע און רודערם, די בײ
 מיט גע^אזט זיך מען האט דניעפער־טייך, איגמיטן ארויםגעםארן און
םאר־ אויגן די א׳נגעצויגן, מוםקו^ן די שטראם. מיטן ארויפצו אימפעט
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 אויםגעװאכט. און װאך הערצער די און שיינקייט, ארומיקער דער פון גאפט
 $לע דערנאך <םא?א, א איינער פריער — ניגון א פארציט מען און
 דא אויך ט5הא םידא־שפי^ער, א מוזיקער, א װי בערגעיצסאן כאר. אין

 און טאן. אויפן אכטונג גיט ער אבער זינגער, קיין נישט אליין ״רויצ׳/ דעם
 ברייט־ די איגער עך5יד<5י און געזאנגען אידישע אונדזערע זיך צעגייען עם

דניעפער. פון קייטן
 אײנעם אן זיך דערמאגט מען װען הארץ, דאם צאפיצ א טוט איצט ביז

 א*ן ארויםזינגען בענקשאפט טיפער מיט אזוי פיצעגט מען װאם ל'רל, א
:פארנאכטן יענע

טע,—טויי די פון װעג אויפן
טער,—רױ א מויער א שטײט

עט,—געבוי איז מויער דער און
!טע—רוי די פון 5ציג׳ די פיז

 דער פון מיטגעבראכט האט בערגעצםאן װאם לירל, גנביש א איז עם
 ל'רל דעם אט אין מיר ה^בן בענקשאפט און הארץ נשמה, .וויפא און הײם,

!ארײנגע^ײנט ימאטױו טיו»־בענקענדיקן דעם אין און
 אויםגע־ זיך האבן דניעפער אויפן אװנטן און פארנאכטז די אט אין

 פאנאנ־ איז פראבלעם ערנסטע אײן נישט כאראקטערן. אונדזערע פארמירט
 דערנאך זײנען שטימועען די שפאצירן. ךי טא אויף געװארן דערגעוױ^ט

 זײנען װאם װזגרק, זײנע איז געװארן אריבערגעטראגן בערגעיצםאגען דורך
 אויפגע־ ױם־טובדיקער מיט װיזיע, און טרוים מיט אנגעזאפט שטענדיק

 זיך האט לענכ דער אין און בר״ט דער איז אויפביציצן. און ?ויכטנקייט
 פון בערג־שפיצן די ארויםגעקוקט האבן .װייטן פון דניעפער, דער געצױנן

 געשטאנען זיינען טונקצקייט דער אין קיעװ, שטאט װאונדערבארער דער
 ארעמער דער מיט שטאט טייצ דער פאדא?, פון הייזער די םיצועטן װי

 אעבנם־שטײגער אידישן א געבויט האט װאים באפע^הערונג, עמך־דיקער
 טחות און הערצער ױנגע די אין און קיעװ, שטאט ״הײ^יקער״ דער אין

 מיט װעצט אידישע ארע5ק גאר קיין נאך־נישט נײע, א געװעבט זיך האט
 אויםקריםטא־ גענומען זיר האט עם םאנטאזיעם. און טרוימען געװאגטע

 ק^או־ע קיין געהאט נישט נאך האבן מיר װעלט. שאםערישע נײע א ליזירן
 גע־ זיך האט עפעם אבער פארמעםטן, אייגענע אונדזערע װעגן פארשטעלונג

ט.5װע אידישער דער אין שריט אייגענע אונדזערע מאכן גייען מיר אז אנט,
 םונם װאםערן די אויף שיפיצעך די אין שפאצירן זומערדיקע די

 אוטזיםט נישט און געגעבן. םי^ זייער אונדז האבן קיעװ אין דניעפער
 ^הארצן, אין בערגע^םאנען געװארן איינגעבאקן אזוי דניעפער דער איז
 נאמען מיטן אנגערופן װערק אויטאביאגראםיש גרוים זײן האט ער אז

דניעפער״. ״ביים
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װערק, ערשט זײן מיט 1909 אין געהומען איז מיר, װײ׳םן בערגעצםאן,
 אן און נאמען א זיך דערװארבן גצייו און װאפואצ׳/ ״ארום ז״ן מיט
ציטעראטור. אידישער דער אין ארט

 געװען איז װערק םארעפנטצעכטן ערשטן דעם אט צו אבער װעג דער
ט. מען וױ יקיצעכער,5גי און סורצער אזא ינישט גאר  א געװען איז עס מ״נ

 בערגעצםאן אויך יאר. עטצעכע גוטע געדויערט זזאט װאם ■וועג, שװערער
 ארײנצוקומען באװיזן האט ער איידער יםורים ק״ן אויםגעמיטן נישט האט
װעצט. ציטערארישער דער אין

 געװען איז רעדאקציע, א אין געשי?ט האט ער װאס זאך, ערשטע די
 געװען איז עם (פוםטקייט). ״ריקות״ דערצײצונג העברייאישע גרעםערע א
 זואים טיפן, אײניקע דא געװען שױן זייגען עם װאקזאצ״. ״ארום מין א

 ״ארום איז געשיצדערט פארם, םער־פארגאנצטער א אין שפעטער, זיינען
באן־ דער בײ ױנגע, און עצטערע קאמיםיאנערן, חברה א װאקזאצ״:
 טעג מען פטרט אזױ — װערטצ־זאגעריי און ניבוצ־פה פוםטקייט, םטאגציע,

 דער פון צאנגװײצ דעם אין פארנאכט, א אײנעם אין אט און יארן. און
 שטי־ םריידיק־היצכיקע טיט און פײערן מיט צוג א אן צױםט באן־םטאגציע,

״ צויםן <ןאערעם, ציוניםטישן דעם אויף דעצעגאטן ם׳פארן טען.  אראפ ז
 רי אין געטוטצ. א פוסטקײט דער אין אריין טראגן םטאנציע, דער אויף
 ^בער באצד ?נאה־פייערצעך. זיך צינדן װ*ו?זאצ־מענטשן די םיז אויגן
 װאגאגען, די צו זיך אײצן דעצעגאטן די גצאקך?צאנג, דעם מען הערט

. . . פוםטהײט ■װידער און פארשװינדט. צוג דער
העברײ־ םונם רעדאקציע דער צו געװארן צוגעשיקט איז דערצייצונג די

 דוד געװען ז״נען רעדאקטארן די װיצנע. אין ״הזמן״ זשורנאצ אישן
געװארן. פארבראקירט אבער איז זי — בערשאדםקי י. און פרישמאן

 געװען איז אידיש אין פרואװן ציטערארישע ערשטע זײנע םון אײנע
 גרויםער א אין טעםע: די ״בצוט״. נאמען טיטן נ$װעצע דערמאנטע די

 שבת םאר ?ומט יזיעװ) אין שוצ שנײדערישע די (געטיינט שוצ אידישער
 רעדנער צױניםטישער באקאגטער א צונויםקום. צױניםטישער גרױםער א

 פעקצ א װארף א מען טוט רעדן מיטן אין דרשה. צױניםטישע א האצט
 דערביי האט םען שוצ. װײבערישער דער פון אויבן, פון פראקצאמאציעם

 קעגן רעדנער רעװאצוציאנערן א ארויםשטעצן געװאצט פארמאכט, טירן די
 דורך מען שפריגגט — פאני? א געטוםצ, א װערט מטיףי. צױניםטישן דעם

 דערבײ באקומט רעדנער צױניסטישער דער ארוים. דרויםן אין םענצטער די
 דערבײ טשי?אװםטע דאם און בצוט. זיך באװייזט עם און הארץ־אטאקע, א

 גאנצער דער מיט אנגעםירט האט װעצכע רעװאצוציאנערקע, די װאם איז,
 די געװען גורם עם האט זי טאכטער. רעדנערם דעם געװען איז ארבעט,

»רויו* שפרינגט מעשה, בעת דרויםן, אין און טאטן. איר םון .הארץ־אטאקע
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 רעװאאוציאנערע פײערדישע א עואם פארן ט5הא און רעװאצוציאנער א
דרשה.
 איז װאם אנגעשריבן, געהאט בערגע^םאן האט דערציי^ונג צװייטע א

 א — שרייבן ארט דעם אין אייגנארטיקער און רייםער פיל געװען שוין
 און ״ס^וזשבע״ פון צוריק קומט •װאס ױנגערמאן, א אײנעם מיט מעשה

 דער־ דער $ט אין איז געדענק, איר װיפיצ אויף קראנקע. א זוײב זיין טרעפט
 דערצייאוננ די ״שטערבען״. נאװע^ע שניצצערס פון עפעם געװען ציי^ונג

 איז נאװע^ע די אט שטײגער־שטריכן. אינטערעסאנטע םארמאגט האט
 דער־ איז װאם מאנאטםשריפטן״, ״איטערארישע די אין געװארן געשיקט

 האבן .מיר געקומען. ױשט איז תשובה קיין און ווייצנע, אין דאן שינען
 איי־ אז באשלאםן, זיך בײ און זשורנא^, דעם ערנםט געיצײענט דאן שוין
 דער פון שװאכער זיינען געװען, געדרוקט דארט זיינען װאם זאכן, ניקע

 א צו געװען זוכה נישט אפייצו האט כע5װע ׳םאז־דערצײ?ונג5בערגע
רעדאקציע. דער פון תשובה

 װאם דריטע״, ״די דערצײלונג א מיט מעשה א געװען איז דערנאך
 אויף געארבעט האט ער אימפעט. מיט אנגעשריבן האט בערגעצםאן דוד
 צו געבראכט דערצײי^ונג די האבן מיר שרײבער. רײפער א װי שוין איר

״. ״דאם קיעװ אין טאגבלאט דעם פון רעדאקטאר דער מרדכי^ען, ר׳ ק ^  פ
 האט ער אבער געװארן, געפעיצן שטארק דערציי^ונג די איז מרדכי^ען ר׳

 םוף דעם בערגעילםאן דאן אוטבאקאנטער ױנגער, דער אז געװאיצט,
 געװאיצט נישט ער האט געשריבן, איז זי װי פאומ ר(\ו אין איבערמאכן.

 אמבי־ דעם פארדרוס און עגמת־נפש פארשאפט װידער עם האט דרוקן.
 רע־ דער פון ארוים בײדע איך, געדענק ז״נען, מיר בערגעי^םאן. ציעזן

 איבער־ און גיצריבן מיט אויך אבער פארביטערטסײט, און צארן 5פו< דאקציע
 נייע, װיכטיקע, דאם נישט באגרײםן נישט, פארשטײען זײ אז צייגונג,

שרײבן. זיין מיט ברענגט בערגע^טאן װאם
 פראכט־ זײן טיט געהאט בערגעילםאן האט הארצװײטיק מער נאך

 זעא־ דער אין געשריבן האט ער יװאם טויבער׳/ ״דער דערציי^ונג םו^ער
 דערציי^ונג די .װאקזאל״. ״ארום אויף געארבעט האט ער װען צײט, בער
 ארוים־ שוין האט — יצײענער אידישן דעם באקאנט גוט איצט איז װאם —

 גע^עגן איז דערצײצוננ די אט געשטא^טן. שארף־געשי^דערטע געפירט
 ״נ״ע זאמ^ביכער װארשעװער די פון רעדאקציע דער אין צײט ^ננגערע א

 גע־ שטארק טויבער״ ״דער איז צייט^ין, \זלל רעדאקטאר, דעם צייט״.
 העפט, נאענטםטן דעם אין פארעפנט^עכן זי צוגעזאנט האט ער פע^ן,
 איז דערצײאונג די און צװייטער, א און נומער איין ארויט איז עם אבער

 אין פארעפנטיצעכט טויבער״ ״דער האבן מיר געװען. געדרו?ט נישט איצץ
1910 אין ארויםגעגעבן האבן טיר װאם אי^מאנאך׳/ ״ײדישער זאמ׳צבוך
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 םון ״נאטיצן ארטיס^ ערשטן מיין אפגעדרוקט איך האב דארט קיעװ. אין
 ״ארום בערגעצםאנס דוד וועגן אפהאנחצונג ברייטערע s — ?עזער״ א

דערשינען. אקארשט דאן איז װאם װאקזאיצ״,
 געהאט שוין האט בערגע^םאן דוד געגאנגען. צייט די איז דערװי״צ

 צ״טונגם־טירן פאר^אגם־און ע5א אבער װאקזאא״, ״ארום ז״ן פארענדיקט
ש^םן. געװען זיינען  ער האט געםאיצן. הענט די אפט אים ביי זײנען גע
 שטד צו גענומען װידער זיך און שרייבן זיין איבערגעריםן מאצ איין נישט
 און ג^ויבן נייעם מיט ער האט יעדעס אבער צײן־דאקטאריי. דירן

שרייב־טיש. צום געזעצט װידער זיך אימפעט נייעם
 בערגעצ־ דוד אגערקענט שוין האבן קרײז, אונדזער אין אבער, מיר

 האבן שרייבער. ם5א באד״ט זיין אפשאצן צו .װי געװאוםט און סאנען,
ש^םן טיר  װארט־ און רעדאקטארן דאמ־^םריקע די פון קעפ h איבער בא

 געהאט האבן מיר װע^כן צו אייענער, דעם צו דירעקט דערגרייכן פירער,
 צוגעטראטן מיר ז״נען רעדאקטארן. צו װי ג^ויבן מער און צוטרוי טער

 אין ? עם מען טוט װי אבער װאקזאצ״. ״ארום דעם ארױסצוגעבן א^יין
 געמוזט מען האט געװען. נישט דרוקעריי אידישע קיין דאן נאך איז קיעװ

 דרוקער״ען. אידישע און םארצעגער דא זיינעז עם װאו װארשע, צו אנקומען
 דרוקעריי־ אין װ״ניק־דערפארענער א װארשע, קײז געיצאזט זיך איך האב

 און שרייבערישע די אין אומבאקאנטער אן אינגאנצן אויך און עגינים
 װארשעװער די איבער ארומגעגאנגען דאן בין איך ?רײזן. ארויסגעבערישע

 פרײנט. א זיינעם פון מאנוםקריפט א מיט ױנגערמאן א — פאר^עגער
 פאר־ דערפארענע די ביי אויםגעזען דאן האב איך װי פאר, מיר לyשט איך

 אן און שװע^ן די אפגעשילאגן האב איך שרייבער. באקאנטע און ^עגער
דערם^ג.

 װײא װערק, דאם דרוקז צו אפגעזאגט זיך האט םארצעגער א איינער
 מיך ער האט — דערצײאונגען גרעםערע פון צײט די גרויס. צו ם׳איז

 קורצע שר״בן אלע פאריבער. שטענדיק אויח שוין איז — פארזיכערט
נישט. מען באדארן* זאכן גרעםערע ק״ן און םקיצן,

װאקזא^" ״ארום כתב־יד מיטן ארומגעטראגן זיך מען האט אזוי און
 נישט ארויםצוגעבן אױף בעילן קײן און צװייטן, צום ארויםגעבער איין פון

 געװען באהי^פיק מיר איז ארבעט ״אנגענעמער״ דער אט בײ געפונען.
 אויף געהייםן נאך (דאן בךעמי יעקב שוישפי^ער איצט־באװאוסטער דער
 ביי געװען מיר זײנען אים מיט שטשירין). יעקב — בינע אידישער דער
 מען געװען, נישט ברירה אנדער קיין איז עם אנדערע. ביי צײטצין, הצצ
 געשעפט, םוחריש א צידםקי־ י. פארילעגער דעם מיט מאכן געמוזט האט

בוך. דאם אדויםצוגעבן אויף צושטייער אים געגעבן
קיעװ פון ארויםגערופן איך האב אפגעדרוקט, געװען איז אצץ װען און
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 אפ־ האבן ■טיר בערגעצסאגען. דוד ײז,5א< בע^־שטחה דעם טע^זמראפיש
מזומנים. אריינגעטראגן און אפמאך דעם םאריצעגער מיטן געשריבן

 יװארשע ציטערארישער דער אין ארומכעדרייט ביידע דאן זיך האבן טיר
 םיר האבן פרצן צו באקענט. נישט שרייבער די פון היינעם מיט זיך און

 גאם, צעגיציאנע צו צוגעקומען איינמא^ זיינען טיר «רײמײן. געהאט מורא
 און גיצעק^, דאם טאן צי א געװאצט טרעפ, די אויף געשטאנען הויז, זיין צו

שטעאע א עפעם אויח אװעק. צוריק טורא מיט  ״ע^יזע־ אידישן אין פאר
 געװאוםט גישט שרייבער, אידישע גרופע א געזען מיר .האבן אום״־טעאטער

 אונטן פון נישט זיי אויוי מיר האבן געהוקט אבער נעמען. זייערע כענוי
 און געקאנט גוט געיצײענט, זאכן זייערע פון 5םי< דאך האבן םיר ארויף.

 יציטערארישע גאנץ־באקאנטע 5םי געװען זיינען ק^יין געװען. מבט^ זיי
 אפטרעטן דארפן זיי אז געהאלטן, האבן םיר אויגן. אונדזערע אין געמען

 אן איינעם אין דאן םיר האבז אינגערע. םאר נייערע, םאר ארט דאם
 אוים־ ביעיצאנםקע־גאם, אויף פראגם״, ״דע האטעיל װארשעװער אין אװנט

 אי־ שטארק־אנגעזעענעם א פון גאװע^ן בוך ערשט־דערשינען אן געשניטן
 םאר־ מיט און צוױיטע, א ינאװע^ע, אײן 'צייענען גענומען שרײבער, דישן

:בעט אונטערן בוך דאם געטאן ש^יידער א אכטונג
^יטעראטור! קיין נישט ם׳איז !בראניק שמאטע, ם׳איז —
 א בעט אונטערן געלעגן בוך דאם איז הא^ב־אױםגעשניטן אזוי און

 טער און מער א^ץ האטע^־צימער דעם אין האבן מיר און טעג, פאר
 אידישע די װעלכע אדיףז װעגן, נייע די ארוטגערעדט און אריינגעטראכט

.גיין דארױ ?יטעראטור . .

 אנגעקומען איז עם נאר ■וױ — װאקזאיצ״ ״ארום פונם דערש״נען נאכן
 הייצע גע^ער בייציקער דער מיט עקזעמפ^אר ערשטער דער װארשע פון
 — ?עבן׳' אידישן םון ״דערצײ^ונג צוגאב פארלעגערישן דעם מיט און

 ארום .װאריצא״, ״פוטשא אין זומער־װאוינוע, אונדזער אין טיר האבן
ע םייערונג. גרויםארטיקע א געפראװעט קיעװ,  דאן זיינען ע^טערן מ״נ
 געבא־ איצײן האט ױנגװארג דאם און קורארט, אוים^ענדישן אן אין געװען

 גראנ־ א געװען איז עם װיילע. גרויםער אייגענער אז איז ?עבאטעװעט
 װאק־ ״ארום קינד בא^יבטן דעם פון ״אױםגעבן״ דאם — שמחה דיעזע

 גרויםן אין מארגן אויף ביז פארנאכט םון געדויערט האט שמחה די ״.5זא
ם״: נאענטע די דאן ז״נען געװען אריין. טאג תני  דער בערגעיצםאן, ״מחו

 משה שניאורםאן, פישיצ מײזיא, שװעםטער און ברירער די .בעיצ־שמחה,
 שװעס־ די רובינטשיק, יהושע גיטערמאן, יצחק קארמאן, עזרא ראפאצםקי,

נאך. און אראנםאן, טער
אן העאע, װאונדערבאר א זיכרון, איז שט״ט נאכט די אט אויך
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 די םאר אױםלעשן נישט קײנמאל זיך װעט און אויםטערליש־םינקלדיקע,
בײגעװען. דאן זיינען װאם אלע,

 װאם מאכט, א <וענן ״םארשװערומ״ מין א ■װי געװעז איז פײערונג די
 אונטערגעבן ני׳עט זיר װיל און גרענעצן אירע אפ ■היט און םעםט שטײט

 אוים־ קלארן, קיין נישט כלל נאך הגם גיייםט, דעם אט אין כחות. נייע די
 רער באטייליקטע. די דורך רעדעס געװארן געהאלטז זיינעז געשפראכענעם,

 םון אנגריף אן איז — נעװארן געאנט דאז איז אזוי — װאקזאל״ ״ארום
 קינםט־ נײע פאר ארויםרוף אן און פארמעםט, נײעם א פח גרו&ע, נײער א

שאפן. אידישן צום צוגאנג נייעם און פארמען לערישע
 בא־ די אנסוםען אנגעהויג־ן האבן ארום ױאכן עטלעכע איז ערשט
 ״ארום װערק דעם װענן פרעםע אירישער דער איז אפרופן גייסטערטע

בערגעלםאן" דוד פארםאםער דאן ביז אומבאקאנטן זיין און װאקזאל״
 פון באגייםטערונג און ליבשאפט םפעציעלע די אז זיכער, בין איך

 אים האט שאםן ז״ן צו און בערגעלסאן דוד צו גרו&ע קיעװער קלײנער דער
 שטערונגען, אלע די אויףי געקוקט נישט שרייבז צו גלויבן און מוט געגעבן

שאפן. ױם־טובדיקן שטענדיק זײז אויףי װירסונג שטארקע א געהאט און
* * *

 נישט האט מען װאם דאם, אינמיטן, געװען נישט מ׳איז װאם דאם,
 בער- ב״ קענטיק שטארק איז דאם — פארטיקז פון גרייטן, פון גענומען

 דורכאוים־ א געװען איז עם זײנע. זאכז ערשטע די אין אויך געלםאינען
 קינםטלערישע אויסגעטרוימטע אײגענע אן אויר און חשבון־הנםש איינענער

 ליטע- אידישע ױנגע די אויפגענוימען באװאוםטזיניק האט מען װעלט.
 ליטע־ איינאונאײנציקן דעמאלטיהן דעם םון געקומען איז װאם ראטור,
 צע־ צו״יל ז״ן. גורס זי געװאלט נישט און װארשע, צענטער, ראדישן
 נודנעם מיט אפ זיך זי גיט צופיל אויגן, די אין אויםגעזען זי האט ברעקלט

 פרעמדער םון בוידעמשטיבלעך די אין בחורים פאראיינזאמטע פון לעבן
 בר״טע גרויםע די םארבײ גײט זי אז באשלאםן האבן מיר שטאט.
די דא װײניק איר אין ם׳איז לעבן. װירקלעכן דעם פון שליאכז  טיםע פון׳

 איר אין נישטא װירקלעכקײט, אידישער דער אין ענדערונגען סאציאלע
 משפחה־לעבן אידישן הײנטצײטיקן םארשײדנארטיקן פונם אפקלאנג דער

 פאטא־ טרוקענע, — על־פי־רוב םקיצנהאפטיק, דורכאוים איז ליטעראטור די
 עם און שטעט^עך, אידישע נעשילדערט אלץ װערן עם בילדלעך. גראםישע

װעלט־ אײננארטיהן, אן שאפן אידן מאו שטעט, גרויםע די אויםן בױיבז
 האגד־ מיט געשעפטן, גרויםע סיט משפחות, פארצװייגטע מיט לעבן ^עכן
קאנפליקטן. און לונג

 און נוםח״. ״קיעווער דעמאלטיקער דער געװען איז לערך דאס אט
זײנע און בערגעלםאן דוד געװעז איז פארקערפערוינג קינםטלערישע ן ז
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 אנהויבך פיא די אין אויך און פארעםנטצעכן גענומען ה$ט ער װאם װערק,
מאנוםקריפט. אין אים ביי םארביציבן זיינען כע5װע װערק,

 םאר־ פון געגאנגען זיינען בערגע^םאן דוד ױנגן דעם אויף השפעות די
 ער אײדער נאך אים אין פארגעקומען איז ^נאאדונג די זײטן. שײדענע

 אידישע די זיך אין איינגעזאפט האט ער אנונג. אן דעם װעגן געהאט האט
 אידישע איצטע די פון טן5װעי אויפגענומען מקורים, ערשטע די פון קויצטור
 פאטער; זיין פון הויז איז ^עבן א םארגעזעצט האבן װעיצכע םפרים,

 ניי־ דער פון השפעות באקומען ער האט יארן דערװאקםענע די אין
 שטארקע א געהאט צייטן יענע אין האט װעיצכע ^יטעראטור, העברייאישער

 ױנגע מיט אנגעטראפן זיך האט ער ;5שטעט אין יחידים אויוי װירקונג
 מאדערנער דער פון ״באצילן״ די געטראגן זיך אין• האבן װעצמנ ׳?ײט

 ש^אגנ־ די פון דורשטיקער א געטרונקען האט ער ;קוצטור העברײאישער
 דאם־ טורגענעװ, טאלםטאי, — ?יטעראטור רוםישער דער פון קװאיצן דיקע

 _ ג^ייכצײטיק אנדרעיעװ. גארקי, טשעכאװ, שפעטער — טאיעװםקי
 געװארן אױפגעדעקט אים פאר זיינען — איבערזעצונגען רוםישע די פון
 ניי־ די באזונדערם גאנץ און — װעצט־יציטעראטור דער פון אוצרות די

שרײבער. נארװעגישע אנטפיצעקטע
קלע־ א געהאט יציטעראטור אידישע די האט ^כתחי^ה װאם מאדנע,

 זיך האט ער װען שפעטער, ערשט בערגעאםאן. דוד אויף הש&עה נערע
 נעענ־ און ענגער פארבונדן זיך ער האט אידיש, מיט באהעפטן אנגעהויבן

n ציטעראטור.’ אידישער דער מיט טער s, ,ום5ש אויך טיייצװײז טענדע^ע 
 אידישע דאן אינגערע די נאענט. אים געװען אמשטארקםטן זיינען ע^יכם

הארץ. צום גערעדט װײניקער האט ?יטעראטור
^ן דוד ע ג ר ע  םאציאלן דעם געװען תופם אומבאװאוםט דאן האט ב

 דעם װעגן געהאט נישט האט ער הגם עבן,5< אידישן דעם אין איבערבראך
 ביי געװארן אריבערגעטראגן איז האגדלונג די ונג.5איינשטע ק^רע קיין
 גרעםערער דער אין םביבה שטעטלדיקער דער פון שטעטל, דעם פון אים

 ארײגפאר, אן פרוזדור, מין א געומגן איז װאקזא?״ ״ארום אריין. שטאט
אילעמען״. ״נאך םון םביבה ברײטערער דער אין

 שטעטיצשע זיך אין אײנגעזאפט ער האט ױגנט און קינדהײט זײן אין
ט, שטעט^דיקן רוים, שטעט^דיקן רו,  שוין אטעמט שפעטער און ק^ארי

 אי־ דעם פון רייץ נייעם דעם טעמפא, נײעם דעם געמיט זיין זיך אין אײז
שטאט. גרויםער דער אין ?עבן דישן

* * *
מענטש־ פםיכישע אינטימע מיט עיקר דער טאן צו האט םאן5בערגע<

 יחיד, דעם פון טראגעדיעם פערזענ׳^עכע די שי^דערט איבער^עבענישן, לעכע
פערזענ־ יעדע צ״ט־און־םביבה־באדן. פון ארוים װאקםט איצץ דאם אבער
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 *-D טיםן 8 אים בײ האט יחיד פונם בראר יעדער איבער^עבונג, עכע5
 יצעבנם־ זײער מענטשן, זיינע פון כארא?טער דער היינטערגרונט. ציאאן

 פאר- םאציא^ע די פון יני?ה ציען זיך, װארצ^עז טראגיזם זײער שטייגער,
 אנקו־ זייער טיט אדער אװעקגײן זייער מיט תקופה. זײער איז הע^טענישן

״ פיאז מען ״ שיציחותן. היםטארישע װיכטיקע אוים ז  אפטמאא טראגן, ז
 געשיכטלעכער פון ה55ק די אםט,5 די וױסן, און װייצן אייגענעם זייער סעגן

 צאפלענישן, געהײמע די װאונדערבאר שפירט בערגעיצםאן פארמשפטקייט.
 גייען־אונטער! װעצכע שיכטן, און דורות פון גםיםה־לײדן אינעװײניקםטע די
 דעם אונטעתאנג, דעם שיאדערט ער טיר־רירנדיק און הער^עך־טראניש װי

 (״נאך טויט ציטערדיקער הורװיצעם גד^יה אװעקגײענדיקע. די םון חורבן
 לעמ־ אהו־ז ר׳ (״אפגאנג״), אװעקגײז געהיימניםפו^ער מ׳לכס אצעמען״),

 טיר־אײגנארטיקע — הדין״) (״מידת שעהן צעצטע גרויזאמע בערגערם
!שיצדערונגען

 װאקםט חורבות די צװישן פון קדיש־זאגער. דער נישט איז ער אבער
 באנייטן, א צו זיך רייםט װאם מונטערע, דאם נייע, דאם אוים אים בײ

 פון געבורט־װײען אויך מיר האבן װער? זײנע אין ^עבן. אויפג״ענדי?ן
 אנזאג, פריידיקן מיט קומט װאם דור, נ״עם דעם פון מענטשן, נײעם דעם
 דעם דער^ייזוע און פאר^ייכטערונג ברענגען דאח* װאם דור נייער דער

?עבן. אידישן שאפנדיקן
* * *

 איז ער ווי ׳נאך װער שפראך־מ״םטער. גרויםער דער איז בערגעלםאן
 שפראך זיין אױםדרוק. אן זאץ, א פראזע, א אויםצומייםטרעװען בריה אזא
 אז זאנט, מען מאםיװ. אויך ג^ײכצ״טיק אבער ראפינירט, און צארט איז
רן םארא אבער װערטער, אין ארעם איז ער ^י  שעמערירן עם פארבן און ק

 ק^אנגען בי^דער. זיינע םארמאגן נױאנםן 5װיפ ;װערק זיינע אין כםדר
ען. און אפקלאנגען װידערקלאנגען, און  פון ארוים זינגט עס נאכ^אנג
 אײגענעם דעם פון םארשיכורן נישט אבער זיך יצאזט ער שורה. יעדער זײן

 ^אזן זיך װי$ אים אין קעםטצער דער נאר װי געטראנק. דיכטערישן
וגער ׳ניכטערער, דער דא באיצד איז וואויאגייז,  פארהא^ט און בערגעיצםאן ק̂י

 זײער איז בעמעילםאן רײד. איבעריפע די אפ ט5שטע און װעג דעם אים
. זיד צו און טיפן זיינע צו שטרענג ז י  װען (און ב״זיין זיין אין ^י

 זיך און שטאם פירן מען מוז װערק?) ז״נע אין אנװעזנד נישט ער איז
 גע־ װי שרייבן, ביים געהיט נישט איז ער װי און רייד. םתם פון היטן

 ער יזען דאר פראזע, יעדע אים בײ נישט איז עם געװאויגן און מאםטן
 קאפיט^עך, נאנצע זייטן, גאנצע .ווערק דעם םון ארויםשניידן שפעטער

 אכזר גרויםער דער אפט איז ער איבעריש. אים פאר אױם זעען כע5װע
עם ער איז ח־ך, זײן אין נישט װערק 8 גייט װערק. אייגענע זיינע אויף
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”I ביי רחמנות. קײן אן שטענדי?, אויף און ז״ן ה5נח מעביר גרייט p 
 קא־ זײטי^עך, אנגעשריבענע םיא אזוי נישטא געוױס זײנען שרײבער אידישן

^ד אין איגן םארב^יבן זיינען װאט װערק, פון ן5טײ גאנצע פיט^עך, ם  שו
 בער־ ב״ .װי שייז יציכטיקע די זען נישט קײנמאיצ שוין װעאן װעצכע און

געאםאנעז.
 איז םארנראבן איגז עס טיפן און שיא-ערונגען װאונדערבארע 5װיפ

 נע־ חדשים און חדשים ער האט אפטמאל קא&יט^עך. געפסצטע די אט
 ער׳פטע די אויפגעשטעי^ט םונדאטענטן, געאײגט װערק, א אױף או־כעט

 װײטערדיהע דאם איבערגעריםן אינמיטן ער האט דערינאך *בער שטאקן,
 ארײנגע־ האט ער װאם מאטעריאא, גאנצן דעם :מערקוױרדיק און בױען.

 דעם פאר באנוצם נישט ער האט בניז, אנגעהױבענעם דעם אין בראקט
 שטאף. נײעם ארויםגעבראכט ער האט בנין נײעם דעם פאר געבײ נייעם
 רעשטאװאניעס די צװישן באדן, אין אינן פארבאיבן איז מאטעריא^ יענער

יארנצאנג.
* * *

 :שאפן בערגעלםאנם אין אן טרעפט מען סתירות װאו׳נדערבארע םארא
 שיר־השירימ־ ױגנטאעכע דאך און הבצ־הבלים, קיה^תדיקע איבערצײטיקע

 אצע אין מיר געפינען ע׳צעמענטן עקםטרעמע די אט פאר<ציבט?ײט. ךיקע
 ביךהשמשות־ דניע&ער״. ״ב״ם זיין ביז װאסזאצ״ ״ארום םון װערק, ז״נע
 אין ק^וגשאפט ניכטערע באגינען־אויפשײנען. און געדריקטקייט ךיקע

 באגאייט, װאם ׳םענטימענטא^קייט, רירנדיקע אוז גאטור, מענטשן, שי^דערן
 עם װ/^כער אין םיטואציע, שװערע יעדע געראנגא, יעדן *ײט־מאטױו א װי

 אויןז יציגט װאם סללח, טראגיזם, טרויער, מענט׳מן. זיינע זיך געפינען
 אינע־ טיפע מונטערקייט, פרייד, גא״כצייטיק און פארמשפטקייט, מענטשן,

איבערגליק^עכקייט. װײניקםטע
 פרייד — װערק זיינע אויף שטענדיס רוט איצעמען און איצין איבער און

ױם־טובדיקײט. — מייםטער פונם
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ארדז פוז ױנילײ ם?ר1ס
 װערן געםייערט װעט

די םון

סעקציע אידישער דער פון מיטגלידער 22,000 יארקער נױ
»רבעטער־ארדן. אינטערנאציאנאלער

םענט. 75 און םענט 50 םענט, 35 :בילעטן

שטאט־קאמיטעט, דעם פון אראנזשירט
ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלער
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