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פארווארט

 יאר 1932 אפרעל ־טן23 פארן (3ק.פ,) אל. צ״ק פון רעזאליוציע די
 ארגאניזאציעם, ליטעראריש־קינסטלערישע די פון איבערבוי דעם וועגן

 דאם און שרייבער־ארגאגיזאציעס פראלעטארישע די פון ליקווידאציע די
 א אוף עפנט—שרייבער, סאוועטישע פארבאנד איינהייטלעכן אן באשאפן

 ליטערא־ סאוועטישער גאנצער דער פון געשיכטע דער אין בלאט נייע
 גרויסן א אפ שליסט רעזאליוציע די באוועגונג. ליטעראטור־ און טור

 ליטעראטור־ און ליטעראטור דער פון אנטוויהלונג דער אין פעריאד
 שרייבער־ פראלעטארישע די אנטשטאנען זי_ינען עם ווען באוועגונג,

 אלערליי קעגן קעמפן צו אובגאבע די געהאט האבן וואם ארגאניזאציעם,
 פרא־ די פארשטארקן צו און ליטעראטור דער אף ווירקונגען פרעמדע

 געזאגט ווערט —צוריק יאר עטלעכע "מיט ליטעראטור. לעטארישע
 א געווען נאך איז ליטעראטור דער אין ווען רעזאליוציע,~ דער אין

 באזונדערם זיך האבן וואם עלעמענטן, פרעמדע פון ווירקונג היפשע
 פראלעטארישע קאדרען די און נעפ, יארן ערשטע די אין סארשטארקט

 מיטלען אלע מיט פארטיי די האט שוואך, געווען נאך זיינען שרי_יבער
 אר־ פראלעטארישע באזונדערע די פארפעסטיקן און שאפן צו געהאלפן

 פארפעם־ צו קעדיי קונסט, און ליטעראטור פון געביט אין גאניזאציעם
קונסט־טוער". און שרייבער פראלעטארישע די פון פאזיציעס די טיקן

 די אף אן ריכטיק פולשטענדיק אויך ווי_יזט צ״ק פון רעזאליוציע די
 ליטעראטור־ארגא־ פראלעטארישע די וואם פארקריפלונגען, און פעלערן

 די פער?אד. לעצטן איגעם ארבעט זייער אין דערלאזן האבן גיזאציעס
 א פון זאלן ארגאגיזאציעם די אז געפאר, "דער וועגן רעדט רעזאליוציע

און שרייבער סאוועטישע די פון מאביליזאציע גרעסטער דער פון מיטל
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 *פאר בוירנג, טאציאליסטישער דער פון אופגאבעט די ארום קינטטלער
 אי_ינגעשלאםנ־ קרייזלדיקע קולטיווירן צו מיעל א אין ווערן רראנדלט

 הי_ינטצי_יטיקייט דער פון ארפגאבעם פאליטישע די פון אפרי_יםן זיך קייט,
 מיט פילן וואם קינסטלער, און שרי_יבער גררפעם אנגעזעענע פון און

ברירנג". סאציאליסטישער דער
 ליטע־ גאנצע די רועלכן אין פעריאד, ני_יעם מיטן צוזאמענהאנג אין
 די רי_יף ווערט אדיין, איצט טרעט ליטעראטרר־באוועגרנג און ראטור
 פרא־ דער פון געשיכטע דער צר מאטעריאלן ארפזאמלען רועגן פראגע

 דערפאררנג, איר איבערצרגעבן קעדיי ליטעראטרר־באררעגרנג, לעטארישער
 פאלאנגע נייער דער פארמאגט, האבן ארגאניזאציעס די רואם בעסטע, דאם

 קאלווירט, זאוואד, פון גייט אירער טייל גרעסטער דער וואט שרייבער,
 ליטע־ די האט פעלערן פארא וואס ווייןן, אויך ווי א״וו, א. ראטווירט

עטאפ. נייעם דעם אף אויםצרמי_ירן ראטרר־בארועגרנג
 ע ט כ י ש ע ג ר ע ד צו ן ל א י ר ע ט א מ און ן ד ו י ט "ע בוך דער

 נ־ ט א ו אין ליטעראטרר־בארועגרנג ר ע ש י ד יי ר ע ד פון
 קאמף דעם ווייזן צו צרועק דעם האם אבטשוק א. כ׳ פון נד" בא פאר
 קעגן ראטנפארבאנד אין ליטעראטרר פראלעטארישער יידישער דער פאר

 שרוערע די ליטעראטור־טעאריעם, קליינבירגערלעכע און בררזשואזע
 פראלע־ ירנגער דער צווישן געגאן זיינען וואט שלאכטן, פארביטערטע

 קליינבירגערלעכע רעשטלעך די און ליטעראטור־באוועגונג טארישער
 פאר־ אין אונדז בא שרי_יבער־גרופעם נאציאנאליסטישע ?ידישיסטישע,

 פון פראגעם אין ליניע פארטיי?שער דער פאר קאמף דעם ווייזן באנד,
 פראלעטא־ יידישע די וואם פעלערן, די ווייזן צו אויך ווי ליטעראטור,

 ווי זיך, באשעפטיקט בוך דער געהאט. האט ליטעראטור־באוועגוגג רישע
 גע־ דער מיט טראגט, בוך דער וואט נאמען, פונעם ארוים דרינגט עם

 ד.ה.,געשיכ־ וגארט, פון זין ענגן אין ליטעראטור־באוועגונג פון שיכטע
 ליטערא־ שרי_יבער־פארייגיקונגען, ארגאניזאציעם, ליטערארישע פון טע

 גל. ד. און אנשויונגען קינסטלערישע פאר קאמף דעקלאראציעם, רישע
 אזויפיל, אף נאר געגעבן ווערט ווערק קינטטלערישע פון אנאליז דער

 דער אין דערשי_ינונג יענע אדער די באלויכטן דארף עם וויפל אף
 די אויך .ברך אין פארנעמט פלאץ סאך א בארועגרנג. ־ ליטעראטרר
 פרעסע קאמירגישע ארן קאמוניסטישע די רואם ראל, דער פרן באלריכטרנג
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 און ליטעראטור פראלעטארישער ד-ער פאר קאמף אינעם געשפילט האט
קריטיק. מארקהיסטישער

 געשיכטע די איתפלעכטן מעגלעך, ווי_יט ווי זיך, באמיט ברך דער
 אין ליטעראטור־באוועגונג פראלעטארישער יידישער דער פון קאמף פון

 ניט לאנד. אין ליטעראטור־באוועגונג דער פון קאמף אלגעמיינעם דעם
 איז: דערפון סיבע די אי_ינגעגעבן. אווטער דעם עם זיך האה אומעטום

 ליטעראטור- דער פון געשיכטע דער צו פארארבעטן אין ארעמקייט די
פסר״ר. פון ליטעראטורן די און באוועגונג

 אין עטאפן באזונדערע וועגן אויספארשונגען דיי א מיט באגלי_יך
 אין ווערן ליטעראטור־באוועגונג, יידישער דער פון אנטוויקלונג דער
 נאך דינען וואם מאטעריאלן, צאל גרויסע א געבראכט ארבעט דער

 פאר געהאלטן האבן מיר געדרוקט. געווען ניט ערגעץ אין גרעסטנטייל
 זיי אז רעכענען, מיר ווייל פובליקירן, צו מאטעריאלן דידאזיקע נייטיק
 פאר אינטערעס גרויסן א טאג הי_ינטיקן בא שוין פאר זיך מיט שטעלן

ליטעראטור. סאוועטישער יידישער דער פון געשיכטע דער
 יידישער דער פון געשיכטע די בלויז באהאנדלט בוך ערשטער דער

 רע־ יאר צען ערשטע די פאר ראטנפארבאנד אין ליטעראטור־באוועגונג
 ווערן געגעבן וועט פער?אד ווי_יטערדיקער דער (,1927־1917) וואליוציע

בוך. צווייטן א אין
 אייניקע בלויזן. ריי גאנצע א סאפעק שום א אן האט בוך דער
 צו־ מיטן זיך דערקלערט דאם באלויכטן. פול ניט ווי_יט זיינען פעריאדן

 טעמע דער צו שי_יכעם א האבן וואס ארכיוו־מאטעריאלן, די פון שטאנד
 דעם איז בוך, דאזיקן איבערן ארבעט דער צו צוטרעטנדיק בוך. פון

 אן פאר יעסאד דעם שאפן צו אויסגעקומען ערשט אבטשוק א. כאווער
 ליטעראטור־ און ליטעראטור יידישער סאוועטישער דער פון ארכיוו

 און פראטאקאלן אסאך אז ארויסגעוויזן, זיך האט דערביי און באוועגונג,
 פאריי־ און ארגאניזאציעם ליטערארישע באדי_יטנדיקע פון דאקומענטן

 א בלי_יבן רעזולטאט אין געווארן. אפגעהיט ניט זיינען ניקונגען
 ליטעראטור־באווע־ דער אין עטאפן און איבערגאנג־מאמענטן ריי גאנצע

באלויכטן. גענוג ניט גונג
 קריטיק און ליטעראטור פאר סעקציע די אויס דריקט סאף צום

 פרי_ינט־ האבן וואם כאוויירים, און ^רגאניזאציעס פאלגנדיקע דאנק איר
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 )פר^קאלן, מאטעריאלן זייערע רעשום אונדזער אין געשטעלט לעך
 אז״ווץ. ארן טאג־ביכער בריוו, מיטיילונגען, זיכרוינעס, פארצייכענונגען,

 מע־ ווייסרוסישע ארכיוו, צענטראלן באם $כטיילונג יידישער קןעווער
 בערלין, בלאך, אראנסקי, מ. כ״כ די מינסק, אין לוכע־ביבליאטעק

 וואלקנשטיין, ד. האפשטיין, ד, דאברושין, י. גילדין, כ. גאדינער, ש.
 נויעך כאשטשעוואצקי, מ. טייטש, מ. וועלעדניצקי, וועוויארקע, א.

 פיאטי־ א. פעלדמאן, ד. פעפער, אי. סערעבריאני, א. לוריע, נאטע לוריע,
אנדערע. און רעזניק ל. ראבין, י. קושניראוו, א. גארסקע,

 און ארכיוו ־ פרעסע דעם פון זאמלונגען די אן אז נאטירלעך,
 און קולטור יידישער פראלעטארישער פאר אינסטיטוט באם ביבליאטעק

 ארבקט גאנצע די וואלט קיעוו, אין "ווינטשעווסקי״־ביבליאטעק דער פון
אומעגלעך. געווען

קריטיק ארן ליטעראטור פאר סעקציע
קרלטור. פראלעטארישער יידישער פאר אינסטיטוט באם

.1932 יול, ־טער13 קדעור,
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ל ט סי א ק ־ט1

(1920—1917) *״אייגנס״־גרופע די

 זי וואס "אייגנס׳/ זאמלביכער די לויט "אייגנס״-גרופע אן גרופע די דופן מיר *
ארויסגעגעפן. האט

 ליטעראטור יידישער נאכאקטיאבערישער דער סרן געשיכטע די
 פעריאד, ־ "אייגנס" אזויגערופענעם מיטן אן געוויינלעך מען הייבט

 דאברושין—ניסטעו—בערגעלסאן גרופע דער מיט פארבונדן איז וועלכער
 האפי—)שווארצמאן דיכטער־פאלאנגע נאכאקטיאבערישער ערשטער דער און

 ערשטע די איז דאם "אייגנס״־גרופע, די קוויטקא(.—מארקיש—שטיין
 טע־ פעווראל־רעוואליוציע דער נאך באלד ווערן וואס שרי_יבער, גרופע

 קןעוו אין צייט שטיק א אף שאפן און ק?עוו, אין אוקראינע, אין טיק
 קומט עם רוסלאנד. געוועזענעם גאנצן פונעם ליטעראטור־צענטער דעם

 אונד־ אייניקע וועלכע "קיעווער־פערןאד", אזויגערופענער דער אן
 "גאלדענער דער פאר דערקלערן געפרוווט האבן נאצאפארטוניסטן זערע
 ליטע־ ?ידישער נאכאקטיאברישער דער פון אנטוויקלונג דער אין ערע"

 פראלעטארישער יידישער דער פון אנהויב דעם פאר נישט שיר ראטור,
ליטעראטור♦

 דער פון כאראקטער דעם פארשטיין צו בוילעט און קל$ר קעדיי
 סאליטיש־געזעלשאפטלעכע די אנאליזירן צו נויטיק איז "אייגנס״־גרופע,

 או־ ק?עוו. אין םפעצ?על און אוקראינע אין צי_יט יענער אין סיטואציע
 ביר־ פון ארענע אן פארגעשטעלט יארן יענע אין זיך מיט האט קראינע

 ־ 1918 יארן די אין איז ק?עוו קלאסנקאמף. שארפסטן און גער־קריג
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 פרן געסט די ראטנמאכט־־געווען כאדאשים געציילטע אויסער ־־ 1920
 געפונען זיך האבן קיעוו אין דא אוקראעע. אין קויכעם אנטיסאוועטישע

 פאר־ האבן רואם רעגירונגען, קאנטר־רעוואליוציאנערע פארשיידענערליי
 פעטליורע, געווען איז דא ראטנמאכט. דער קעגן געקעמפט ביטערט

 אריך זיינען קיעוו אין אנדערע. און סקאראפאדסקי ראדע, צענטראלע די
 מענשע־ ־ נאציאנאל און בורזשואזע יידישע די אמשטארקסשן געווען

 יידישע דיי א ארוים יארן יענע אין גייען דא פארטייען; וריסטישע
 טעטיק ז?ךנען דא צי_יטונגען; נאציאנאל־מענשעוויסטישע און בורזשואזע

 פיט־ געטרי_יע—קולטור־געזעלשאפטן יידישיסטישע אנדערע און פארלאגן
לאגד. אין קאנטר־רעוואליוציע דער פון העלפער

 קימאט זיינען—"אייגנס״־גרופע ק?עוו־די אין שרי_יבער יידישע די
 נאציאנאל־מענשעווים־ ?ידישע די מיט צונויפגעבונדן געווען דורכוים

קולטור־אנשטאלטן. זייערע און פארטייען טישע
 אינטעליגענץ שרי_יבערישער עלטערער דער פון טייל גרעסטער דער

 דער פאר פין לאנד אין געבליבן איז וואס אויסנאמען(, קליינע )מיט
 דאם ראטנמאכט. דעי צו געשטימט קעגנעריש געווען איז רעוואליוציע,

 האבן וואט ראטנמאכט, דער פון קעגנער אפענע אדער געווען ז?ןנען
 אדער רעוואליוציע, דער קעגן קאמף אינעם אנטייל אקטיוון אן גענומען

 זיך און באהעמע־לעין א געפירט האבן וועלכע שרי_יבער, ,נייסראלע"
קינסט". "ריינער מיט פארנומען

 אוקראינע אין ווערט י.( 1918) רעוואליוציע דער נאך גלי_יך קימאט
 א וועיט וואם ,"קולטור־ליגע", די טעטיק ק?עוו( אין צענטער )מיטן
 שטיצפינקט א קולטורטרעגעלי_י, נאציאנאל־דעמאקראטישער פון נעסט
 נאציאנאל־ ג. א. דער און פארטייען מענשעוויסטישע יידישע די פאר

אווטאנאמיע. קולטורעלער
 ליטערא־ יידישע די ארגאניזירן אן גלי״יך הייבט ,קולטור־ליגע" די

 צווישן איר, בא ווערט עם אוק־איגע. אין קונסט־ארבעט טור־און
 ליטע־ דער מיט רער אנפ די סעקציע. ליטערארישע א געשאפן אנדערן,

 שריי־ די אייגנטלעך, זיינען, "קולטור־ליגע" דער אין ארבעט רארישער
 אין צייט יענער אין זיך שאפט וואם "אייגנס״־גרופע, דער פון בער

ק?עוו.
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 "קילטור־ליגע" דער פון צוזאמענפאר ערשטן. אפן באריכט א פרן
 ליכסעקציע דער פון טעטיקייט דער וועגן זיך מיר דערוויסן ,1919 מי_י
עקזיסטענץ. איר פון (6־7) כאדאשים עטלעכע די פאר ק״ל דער בא

 צווישן סעקציע די זיך האט באריכט, אין איבערגעגעבן ווערט עם ווי
 יידישע איינהייטלעכע אן ווי סראגעס, אזוינע מיט פארנומען אנדערן

 סעקציע ־ ליטעראטור די טערמינאלאגיע. א ן שאם ווי ארטאגראפיע,
 פאריין פראפעסיאנעלן יידישן דעם גרינדן צו מיטגעהאלפן האט

 ברא־ א באשטעלט האט סעקציע די זשורנאליסטן. און ליטעראטן פון
 אוים־ באם אינסטיטוציעם אנדערע מיטגעהאלפן האט פערעצן, וועגן שור
וו. אז. א. אונטערנעמונגען ליטערארישע פילן

 פארנומען רעוואליוציע דער נאך באלד האט "אייגנם" גרופע די
 זי אוקראינע. אין ליטעראטור יידישער דער אין ארט צענטראלע דאם
 "קול־ דער ארום קיעוו, אין פארלאגן עקזיסטירנדיקע די ארום האט

 ליטערארישע היפשע א פירן אנגעהויבן פרעסע דער ארוס טור־ליגע",
ארבעט.

 פאר־. זיך מיט גרופע ליטערארישע דידאזיקע האט וואס־זשע
געשטעלט?

 דעם פארגעזעצט ווייטער "אייגנם" גרופע די האט אירעאלאגיש
 נאך האבן עם וועלכע ליטעראטור, יידישער דער אין נאצדעמ^קראטיזם

יאר. ־טן1908 אין מאנאטשריפטן" "ליטערארישע די אנגעהויבן
 אין און "אייגנס" זאמיבוך ערשטער דער ארוים גייט 1918 אין

 "אייגנס״־גרופע דער פון זשורנאל טעארעטישן אינעם זי_ינען יאר 1919
 פון ארטיקלען עטלעכע אפגעדרוקט "ביכער־וועלט"( ק?עווער דער )אין

 בערגעלסאנס ד. זי_ינען זיי פון וויכטיקסטע די "אייגנם״־שרי_יבער. די
 קונסט־ "?ידישער דאברושינם י. און געזעלשאפטלעכקייט" און "דיכטונג

 בא האנט אלזא, גייט, עם קינדער". פאר קונסט־בוך דאם און פרימיטיוו
ארטיקלען. טעארעטישע און פראדוקציע קינסטלערישע האנט

 דער פון טעאריע די און פראקטיק די אוים זעט זשע אזוי ווי
"אייגנס״־גרופע?

 נים־ און בערגעלסאן צענטער דער איז ,אייגנם" זאמלבוך ערשטן אין
 אידע^לאגישער ^נגעזעענער אן אויך איז ,אייגנם" ערשטער דער טער.

שאפן. בערגעלסאנם אין ווענדפונקט
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 ווו צי_יטן", פארטונקעלטע "אין ר$מאן בערגעלסאנם מיר האבן דא
 יידישער דער פון אידעאליזאציע דער צו קער א מאכט בערגעלסאן

 אווראם פין פערזאן דער אין ארוים פירט ער רוו גרויס״בורזשואזיע,
 אונטערן גרריר יידישן קולטורעלן פארגעשריטענעם רעם ראפאפארט

 פון רעאביליטאציע קינסטלערישער און צוטרויען פארליבטקייט, פון שי_ין
גרוים־בורזשראזיע. יידישער דער

 ער שאפן, קינסטלערישן מיט נאר נישט זיך באגרענעצט בערגעלסאן
טעאיעטיש. באגרינדן אנשויונגען ליטערארישע זיינע אויך פרוווט

 גע־ און "דיכטונג ארטיקל אויבנדערמאנטן זיין אינזינען האבן מיר
נוט.(. 4־5) 1919 ״ביכער־וועלט״ אין זעלשאפטלעכקייט״

 גרופע א האט "אייגנם" פונעם דעדשי_ינען פארן יאר צעניליק א מיט
 און ווי_יטער א. ניגער, ש. אינטעליגענץ, נאצדעמאקראטישע ?ידישע

 יידישיססי־ פאר גענומען רעאקציע־יארן די אין זיך האט רואם גארעליק, ש.
 מאנאטשריפמן" "ליטערארישע זשורנאל אינעם קולטור־טרעגערי_י, שער

 דער אין לעזער". די "צר נאמען אונכערן דעקלאראציע א פארעפנטלעכט
געשריבן: זיי האבן דעקלאראציע

 פריי נישט זיך קאן האבן, נישט ק?עם קיין קאן ליטעראטרר "די
 לעזער, רוייניק־אנטוויקלטן א אף זיך שטיצט זי אריב אנטרריקלען,

 פון נאר באדערפעניש גי_יסטיק־עםטעטישע די צופרידן שטעלט זי אויב
 פעל־ אנדערע פון קולטור דער צו ניט צוטריט קיין האבן רואם די,

 געהאלטן צי_יט לעצטער דער ביז זיך האט ליטעראטור ?ידישע די קער.
 געשטאנען איז הויפט־געברויכער איר לעזער־שיכטן. אזוינע אף נאר
 פרימיטיוו געווען איז אליין זי און קולטרר־שטופע, נידעריקער א אף
פראסט". און

 ביז זיך האט ליטעראטור יןדישע די באטי_יטן: געדארפט האט דאם
 א.( א.—י. 1905 פון רעוואליוציע דער פון יארן שטורמישע די )געמיינט, איצט

 דערפאר זי איז הארעפאשניק, און ארבעטער אפן דעריקער געהאלטן
 אנדער אן זוכן זי דארף העכער, ווערן זאל זי קעדיי פרימיטיוו. געווען
האלטן. זיך זאל זי וועלכן אף שיכט,

 האלרן זיך יארף עם רועלכן אף שיכט, ני_יער דער עם איז זשע רוער
און ר?גינ ררעטעה א. פון מיינונג דער לויט ליטעראטור יידישע די
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 זי אויב מאנאטשריפטן"(, "ליטערארישע די פון רעדאקטארן )די רעליק
 אינטע־ "יידישע די איז דאס שטופע? הויכער א אף אופהייבן זיך וויל

 מיטל־ יירישער דער הייסט, ראם שיכטן", שכיינישע אירע און ליגענץ
בורזשואזיע. ?ידישע די שטאנד,

 די שרייבן—פאדערט, קולטור־רענעסאנס אנטשפרעכנדיקער "דער
 באדן, זי_ין אף אז—ווענדונג, זייער אין מאנאטשריפטן" "ליטערארישע

 אלע ערן וו פארייניקט ן ל א ז קולכור־שאפן רעם פון באדן אפן
 אונדזערע פארפעסטיקן ק, ל א פ פון קרעפטן לעבעדיקע

 וואס שלאג־ווארט, דאס איז דאס באסטיאנען. נאציאנאלע
איגדערלופט"! הענגט

 א שאפן צו קעדיי אכדעם, נאציאנאלער צו רוף א געווען איז עם
 קלאל־ייסראעל־ א בורזשואזע, א קולטור א—קולטור יידישע גרויסע

ליטעראטור.
 בערגעלסאן כאזערט יאר, 1919 אין שפעטער, יאר צען העכער מיט
 א בא ארטיקל אויבנדערמאנטן זיין אין איבער געדאנקען דיזעלבע

אקטיאבער־רעוואליוציע. דער נאך שוין סיטואציע, געענדערטער
 "שטורעם פון צי_יט אין אז פעסטשטעלונג, דער מיט אן הייבט ער

 געזעלשאפכלעכקייט די מוז רעוואליוציע( א בעיים ה. )ד. דראנג" און
 נאך איינזאם. ווערט דיכטונג די פאנאנדערגיין. זיך דיכטונג די און

דיכטונג. יידישער דער פון לאגע די מיינונג, זיין לויט איז, ערגער

 זיין אין בערגעלסאן זאגט דיכטונג,־ דער פון איינזאמקי_יט די "אויב
 אין אינאלגעמיין איז—געזעלשאפטלעכקי״יט" ארן "דיכטונג ארטיקל
 ?ידישער דער פון איינזאמקעט די איז גרוים, זייער מאמענט איצטיקן
 ד^ך זיך געפינען פאלק יעדן פון מיטלשטאנד אינעם שרעקלעך. דיכטונג
 אין אנטייל דירעקטן קיין ניט נעמען וואם עפאס־עלעמענטן, אייניקע

 כאאטישער דער און געזעלשאפט, דער פון איבערבויונג־פראצעסן די
 צו באציונג זייער פארכאפט. אינגאנצן ניט זיי האט וועלט־צושטאנד

 שטעלן צייט דערזעלבער אין און געווארן געענדערט ניט איז דיכטונג
 וועלכע אף פארמען, רויקע שטאנדהאפטיקע מער די פאר זיך מיט זיי
 מיטלשטאנד דער אבער איז אונדז בא פרווון. אירע באזירט דיכטונג די

 ?ידישער דער פאר שאפרנג. ?ידישער דער מיט פארינטערעסירט ניט
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 פאלקם־ ניט־אנטוויקלטער דער זי_יט, איין פון אזויארום, בלי_יבן דיכטונג
 דער־ ניט בירגערלעכקי_יט פון טראדיציע דער צו איז וועלכער מענטש,
 פריטי־ פון באשטייען רואם צייכענונגען, יענע נאר באנעמט און וואקסן
 פון און לובאק, דעם נאר באנעמט ער געזאגט, אנדערש ליניעם, טיווע

 א־נטעלי־ דער דיכטונג יידישער דער פאר בלי_יבט זי_יט, אנדערער דער
 פרעמדער אף דערצויגן טיילווי_יז אגעוו, איז, וועלכער לעזער, גענטנער
טישן". פרעמדע פון אונדז צו קומט און דיכטונג

 קלאסג־ די פון צעשטעלונג קלארע א דא מיר האבן אזויארום
 ליטעראטור. יידישע די אריענטירן זיך דארף עם וועלכע אף קויכעם,

 ניט־ דער דא פיגורירט מאנאטשריפטן/ "ליטערארישע די אין ווי פונקט
 אף—לובאק" דעם נאד "באגעמט וואם פאלקם־מענטש, אנטוויקלטער

 נישט ליטעראטור די בערגעלסאנען, לויט פארשטענדלעך, זיך, קען אים
 יידישער דער און אינטעליגענץ יידישע די איבער בלייבט באזירן,

 דער בערגעלסאנען, לויט זי״ין, דארפן שיכטן צוויי די אטא מיטלשטאנד.
ליטעראטור. ?ירישער נייער דער פאר באזים

 נישט בערגעלסאנען, לויט איז, מיטלשטאנד יידישער דער ווי_יל און
 אינטעלי־ יידישע די און שאפונג, ?ידישער דער מיט פארינטערעסירט

 ?ירישער דער פון אי_ינזאמקי_יט די איז טישן", פרעמדע פון "קומט גענץ
דאפלטע. א דיכטונג

 פאליטיש־קיג־ די בוילעט און קלאר אונדז פאר שטייט אזויארום
"אייגנס״־גרופע. דער פון אריענטאציע סטלערישע

 מיינונג, זייער לויט איז, ליטעראטור יידישער דער פאר באזע די
 אינטעליגענץ- נאציאנאלע י.ידישע די מיטלשטאנד, יידישער דער
 זיי־ וואם מאנאטשריפטן", "ליטערארישע די פון פארזעצונג א איו דאם
רעאקציע־יארן. די אין דערשינען נען

 זיך מוו וואט דיכטונג, דער וועגן טעארעטיזירט האט בערגעלסאן
 האט דאברושין בילרערלעכקייט. אפגעלעבטער אלטער דער אף באזירן

 דעם, וועגן בי_ישפילן פראקטישע געגעבן דעשיפרירט, געדאגק דעם דא
 אפגעלעבטער אלטער דער אף באזירן "זיך קאנקרעט הייסט עם רו^ם

דאס און קונסט־פרימיטיוו "יידישער ארטיקל זיין אין בילדערלעכקי_יט".
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 הויפט־ דער אז אויספיר, צום דאברושין קומט קינדער", קינסט־בוךפאר
 יידישע פאר קונסט־בוך דאם ווערן געבויט דארף עם וועלכן אף יעסאד,
פרימיטייו". קינסטלערישער יידישער אלטער דער איז—קינדעו

 דער פרימיטיוו? דער אטא דאברושינען לויט אזוינס איז זשע וואס
* דאברושין־איז: פרימיטיוו-זאגט ;ידישער

 אויסגע־ מאצייוועס, אויסגעקריצטע די שולן, אויסגעמאלטע "די
 פא־ אייצכא?מם, קעסערטוירעם, אמודים, בימעם, ארנקוידעשן, שניצטע

 באלעמערם, שטענדערם, יארמלקעם, אטארעם, האנטפאסן, רויכעסן,
 באפוצטע האגאדעם, מאז^לעם, מיזרעכם, יעהיראצנם, מישעביירעכם,

 טאלעס־ האוודאלעם, האדעסלעך, קארעם, קויסעס, פייסעכדיקע סוקעם,
 כופעם, קסובעם, פינקאסים, שארבלעטלעך, טפילנזעקלעך, זעקלעך,

 כאנוקע־ יארצייט־פארהאנגלעך, לאמטערנם, יארצייט, כאנוקע־לעמפלעך,
 בויגנם, פייל-און גראגערם, קינרער־פאנען, עסרויגים־פושקעם, רעדלעך,

 האדויסים־בי״יטעלעך, לולעוו־פינגערלעך, טאבאק־קעסטעלעך, דריידלעך,
 לעקעכער, גאליציאנער צאדיקים, פרן מי_יםעם געמאלטע קאלע־דעקטוכן,

 קא־ הימל־קוויטלעך, לאמעדביים־קיילעטשלעך^ קישעלעך, רעבנם דעם
 שטערנטיכלעך, פורימלעך, פורימגרעט, שאבעם־טישטעכלעך, מייעס,

 פאר־ דעם פרן רעשימע אפילע אויבנופיקע .די אט—ברוסט־טיכלעך,
 קונסט־ יידישער דער אז ווייזט, אינווענטאר, קינסטלערישן שיידנארטיקן

 פילפארביק־זאפטיקן און רי_יכן גאנץ א זיך פאר געהאט האט פאלקלאר
 אייגענע זי_ינע האט פרימיטיוו קינסטלערישער יידישער דער יא, געביט.

 קונסט־ אייגענעם דערעך, קינסטלערישן אייגנארטיקן זי_ין סימאנים, טיפע
(.19־18 )דארטן. קונסט־פארם״ אייגענע און אינהאלט

 אין אויך נאר באזע, און אריענטאציע פון פראגעם אין נאר נישט
 פלאש־ בוילעטע איר געהאט "אייגנס״־גרופע די האט פראגעם שעפערישע

 דינען געדארפט האט בילדער־מאטעריאל פארן פארם:
 בילדערישקייט. ע יש ט א ב ע ל א ב רעליגיעז־גווירישע, די
 איי־ וואם דעם, אף געקלאגט זיך בערגעלסאן האט אומזיסט נישט און

 "גאטס־ אזוינע פון העכער מארקישן אוועקשטעלן איצט וועלן ניקע
בא קומען וועלכע קוויטקא, און האפשטיין ווי טאלאנטן", געבענטשטע

 ג!



 “קעגנ אין בילדער־וועלט רייכער א מיט האפשטיין( !באזונרערם ל^דענע
יערושע. אן נאקעטער, א קומט וואם מארקישן, צר זאץ

 האט בילדערשקייט רעליגיעז־באלעבאטישע רי_יכע דיד^זיקע אט
 און שאפן, ניסטערט אין געפונען באזונדערם "אייגנס״־אינטעליגענץ די

 גאנצער דער פון פאן קינסטלערישע די ניסטער ווערט אומזיסט נישט
יארן. יענע אין אינטעליגענץ יידישער נאצדעמאקראטישער

 גע־ האט "אייגנס״־גרופע די רואם שטרייט, דער איז זעען, מיר ווי
 מיט פראלעטאריאט, מיטן ה,, ד. "געזעלשאפטלעכקייט", דער מיט פירט

 ליטע־ פראלעטארישער יידישער אופקומענדיקער דער מיט קאמוניסטן, די
 שטרי_יטן, אידעאלאגיש־פאליטישע פון ליניע דער אף אי געגאן ראטור,

פראגעם. שעפערישע פון ליניע דער אף אי
 צונויף אפטמאל מען מישט "אייגנס״־גרופע, דער וועגן מ׳רעדט ווען

 און דאברושין ניסטער, )בערגעלסאן, "אייגנס״־גענעראציע עלטערע די
 )שווארצמאן, דיכטער־גרופע נאכאקטיאבערישער ערשטער דער מיט אנד.(

ריכטיק. נישט איז דאם אז שי_ינט, מיר קוויטקא(. מארקיש, ה^פשטיין,
 גרופע דער א פון שאפן אינעם ווייל דערפאר, עם איז ריכטיק נישט

 נעמען דיכטער די רוו לידער, רעוואליוציאנערע דאך מיר האבן דיכטער
 עלסערער דער פרן שאפן אינעם בעיים אקטיאבער, דעם ארף פרייריק

נישט. אזרינם פער?אד יענעם אין מיר האבן "אייגנס״־גרופע
 האפשטיין, )שרוארצמאן, נאכאקטיאבער־דיכטער: פאלאנגע יונגע די

 מיט באלאדן ליטעראטור דער אץ געקרמען איז קרויטקא( מארקיש,
 איז שאפן זייער רערואלירציע, אנקרמענדיקער אן פרן פארגעפילן

 אלגעמיין־״מענטשלעך", אבסטראקט, קלאר, ניט זייער נאך גרעסטנטיילם
 די־ זיך דערהריבט פאלן באזרנדערע אין א:ער נאציאנאל־באגרענעצט.

 שורארצמאן- )א. רערואלירציע־פאטאם הריכן צר דיכטרנג ירנגע דאזיקע
 קרריטקא-״רריטער ,פראצעסיע", האפשטיין-"אקטיאבער", "ארפשטאנד",

שטררעם"(.
 "קאמסאן", די דערשיינען אן ק?ערו אין הייבט יאר ־־טן919 אין
 'שטייען "אייגנס״־גררפע דער פרן שוי_יבער טייל גרעסטער דער אבער

 קיין נישט נעמען זיי פרעסע. קאמרניסטישער דער פרן רוייט גאנץ
 די אז אינטערעסאנט, גאר ביז דאך ס׳איז "קאמפאן". אין אנטייל

 איז "פארייניקטע" די פון צי_יט" נייע" די "פ^לקס־צייטונג", בונדישע
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 צו־ ארן מאטעריאל, ליטעראריש־קינסטלערישן מיט איבערגעפולט געווען
 דער פון שרי_יבער די גרונט אין אייגנטלעך, אים, האבן געשטעלט

 קימאט 1919 פרן מעשעך אין ווערט "קאמפאן" די "אייגנס״־גרופע.
באיקאטירט. אינגאנצן
 זיינען רואם ארמיי", "רויטע—"קאמפאן" צו בי״ילאגעם די אין אריך
 יענעם אין מיר טרעפן ארמיי, רויטער דער געווידמעט געווען םפעצ?על
 ארמיי" "רויטע בי_ילאגעם די אין שריעער. די א ניט פ?ר?אד

 מארש־לידער, זי_ינען דאם גילדין. כאים פון לידער דיי א מיר טרעפן
 ווירקונג דער אונטער שטארק און טאן באגי_יסטערטן א אין געשריבן

 )אומגעקומען ציאנאווסקי אויך דארט זיך דרוקט עם האפשטיינען. פון
 ק?עווער עלטערע די פון איינער קיין אבער ווי_יםע(, די מיט קאמף אין

"אייגנם״־שרי_יבער.
 א קיעור אין זיך שאפט—1919 העלפט צרוייטע—צי_יט יענער אין

"פר^לעטקולט״־ארגאניזאציע.
 ,1919 ,1 נרמ. )"קונסט"( ״מיסטעצטרוא״ זשורנאל אוקראיגישן אינעם

 אלשט^טי־ ערשטער דער ררעגן מיטיילרנג גענויע א מיר לייענען ק?עוו,
 אין געגרינדעט אז ארם, ורי_יזט "פרא^עטקולט". פרנעם קאנפערענץ שער
 טע־ געווען ניט כאד^שים פאר א "פראלעטקרלט" קיעווער דער איז ,1919
 1919־5/8 פארן ״קאמפאן״ אין נאטיץ דער פרן קלאר ווערט דאם טיק.
 לייענען דארט "פראלעטקרלט", פרן קאנפערענץ אלשטאטישער אן וועגן
 פראלעט־קרנסט פרן זאל אין איז 2/8 ״שאבעם מעלדרנג: פאלגנדיקע מיר

 זיך האבן עם "פראלעטקרלט". פרן קאנפערענץ שטאטישע א פארגעקומען
 בילדרנגם־ ארן פראפעסיאנעלע אלע פרן פארשטייער באטייליקט איר אין

טיילן". רריטארמיעשע ארן ארבעטער־קלרבן ארגאניזאציעם,
 "פראלעטקרלט" ררסלענדישן פרן טעטיקייט ארן געשיכטע דער וועגן

 ווערן "עם אז דערקלערט, זי זשרקאררא. כ׳טע די ארויסגעטראטן איז
 ארבעטער־ גערוארן געעפנט ס׳זיעען ארבעטער־זשורנאלן, ארויסגעגעבן

 כ׳כ די ארריסגעטראטן ס׳זיינען ארגאניזאציעם, אנדערע ארן סטרדיעם
כייפעץ". ארן זשרק

 "קרלטרר־ דער צרוישן צררישנבאצירנגען די פרן געשיכטע דער פאר
 זיינען קיערו אין "פראלעטקרלט" ארן סעקציע ליטערארישע איר ליגע",

 צו־ ערשטן אפן פארגעקרמען זי״ינען רראם דעבאטן, די כאראקטעריסטיש

15



 * אויך ווי ,1919 מלל קיעוו, אלן "קולטור־ליגעם" די פון זאמענפאר
 דער וועגן געווארן אנגענומען קאנפערענץ דער אף איז וואם רעזאליוציע,

 געווארן געהאלטן קאנפערענץ דער אף זיינען פראגע דער אט וועגן פראגע.
 נאצ־ דער פון מיטגליד א ליטוואקאוו־דאמאלס כ׳ פארטראגן.דער צוויי

 "קולטור־ דער פון נאמען אין—"פארייניקטע׳; פארטיי מענשעוויסטישער
 "פראלעטקולט". פון נאמען אין—קאמוניסט( )א כייפעץ כ׳ ליגע״־אנפירונג,

 עם האט געהאנדלט אז קלאר, ווערט דעבאטן די און פארטראגן די פון
 נאצ־ פארשיידענע פון פארשטייער די ק״ל. דער פון ראל דער וועגן זיף

 דער פון אווטאיאמיזם פארן געקעמפט האבץ פארטייען מענשעוויסטישע
 קולטורעלער דער פון אינסטרומענט דער זי_ין דארף וועלכע "קולטור־ליגע",

 "קולטור־ די אז געהאלטן, האבן זלל סוויווע. יידישער דער אין אווטאנאמיע
 "קולטור־ליגע"( )די זי ווען ראטנמאכט, דער ט מ מיטארבעטן קען. ליגע"

 פאר־ פון זיין דארף אירער באשטאנד דער אז נייטיק, פאר געפינט
 האט טייל קאמוניסטישער דער פארטייען. סאציאליסטישע פון שסייעו־

 סעקציעס יידישע שאפן ראטנמאכט די העלפן דארף ק״ל די אז געהאלטן,
 קאמוני־ פראלעטאריזירט, דארף זי אז ארגאניזאציעס, אלגעמיינע די בא

וו. אז. א. ווערן זירט
 יידישע א געווען "פראלעטקולט" ק?ערוער באם שוין איז 1920 אנהויב

 "קאספאף קיעווער אין מעלדונג א מיר לייענען דעם וועגן סעקציע.
י. 1920 4/3

ליטעראטן־אנפאנגער פון ט נ וו א "אן

 דער בא געווארן ארגאניזירט טעג די איז וואט סעקציע, יידישע די
 דעם שאבעם אז מעלדעט, סכודיע, ליטערארישע אלגעמיינער היגער

 ,22 פושקינסקע ליט־סטודיע, אין וועט אינאוונט, אזייגער אכט אפרעל ־טן3
 ליטעראטך ?ידישע די געווידמעט אוונט ליטערארישער א פארקומען

 ווערק זייערע לייענען וועלן וועלכע ליטעראטן־אנפאנגער, די אנפאנגער.
 דער פון ביורא דער איבערגעבן ווערק די דארפן אוונט, דעמדאזיקן אף

 וועלן דארט ליט־סטודיע. אין טאג יעדן אוונט 9 ביז 7 פון סעקציע
סעקציע". דער אין מיטגלידער ני_יע ווערן אנגענומען אויך

 הויבט, עם ק?עוו. באלשעוויקעם די ווידער פארנעמען 1920 אנהויב
 אויך פאן". "קאמוגיסטישע די ארויסצוגיין ^ן צוריק איבערי_ים, אן נאך
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 "קולטור־ליגע" די ־וואקסן. צו אן הייבט קולטור־ארבעט סאוועטישע די
 נאצמענשע־ די פון רעשטלעך די פאר מאקעם־מיקלעט א אלץ נאך איז

 ;ידישע טייל א עמעם, "אייגנס״־ליטעראטן. די און לידערם וויסטישע
 שייכעס א האט דאם קאמוניסטן. די מיט מיטצוארבעטן אן הויבן ליטעראטן

 )א. אנדערע ארן האפשטיין צו גרופע, ־ "אייגנם" יינגערער דער צו
 ארמיי רויטער דער אין פרי_יוויליק אוועק יאר 1919 אין איז שווארצמאן,

 אן האפשטיין נעמט 1920 אנהויב פראנט(. אפן אובגעקומען איז און
 קאמוניסטישן יידישץ דעם פון אויסגאבן ליטערארישע די אין אנטייל

 אינגיכן זיך האט תאם קאמפארבאנד, יוגנטלעכער מין )א יוגנט־פארבאנד
 טוערס די פון איינער איבער גיט עם ווי קאמיוג(. אין אריינגעגאסן

 צי_יט, יענער אין ק?עוו אין יוגנטפארבאנד קאמוניסטישן יידישן פונעם
 רעד־ דער אין ארי_ינגעגאנגען האפשטיין כ׳ דער איז דאבין, ש. כ׳ דער

 דארט קעמפער". יונגער "דער פארבאנד פונעם אויסגאבע אן פון קאלעגיע
 לידער. געדרוקט שויכעטן א. מיט איניינעם האפשטיין ד, אויך האט
 ד, נומער "רויטארמיי" "קאמפאן״־די צום בי_ילאגע דער אין אויך
 דרוקט באנייט, 1920 אנהויב איבערי_ים היפשן א נאך ווערט רואם

שווארצמאנען. וועגן ארטיקל אן האפשטיין ד.
 קיין נישט שפעטער צייט א אויך געמט "אייגנס״־גרופע עלטערע די

 נעמען די דאמאלם מיר באגעגענען צי_יטונג אין "קאמפאן". אין אנטייל
 ווע־ פעפער, שפעטער זיך באווייזן עם קוויטקא, ל, האפשטיין, ד. פון

דיכטער. סאוועטישע יונגע אנדערע און שאפירא מ. לעדניצקי,
 א פירן אן הייבט פארטיי־קאמיטעט קיעווער באם ייד־סעקציע די

 ק^־ פאר "קולטור־ליגע" נאצמענשעוויסטישער דער מיט קאמף ענערגישן
 באריכט א מיר לייענען 1920 16/9 פאר "קאמפאן" אין זי. מוגיזירן

 וועלכער אף קולטור־טוער, קאמוניסטן יידישע פון פארזאמלונג א וועגן
 אף "קולטור־ליגע". די קאמוניזירן וועגן פראגע די געשטאנען ס׳איז
רעזאליוציע: פאלגענדע געווארן אנגענומען איז פארזאמלונג דער

געפינט: פארזאמלונג אלגעמיינע "די
 אין האבן "קולטור־ליגע" דער פון ארגאנען אנפירנדיקע די אז .1
 איבערקערע־ סאציאלע גרויסע די פארגעסן אינגאנצן טעטיקייט זייער
 גרונט אין ראטנרעפובליקן די פון געביט גאנצן אפן האט וועלכע ניש,

 באציונגען קולטורעלע און ווירטשאפטלעכע פ^ליטישע די אומגעביטן
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 *ז א ו ש ז ר ו ב ר ע ש י ט ם י ש י ד יי ר ע ט ל א איר בא פארבליבן איז און
ם. ר א ס ט א ל פ דעמאקראטישער

 פראלע־ ר ע ד פון ע י נ י ל אויסגעהאלטענע די אז .2
 אין פארווירקלעכט ראטנמאכט די וועלכע ר, ו ט א ט ק י ד ער ש י ו א ט

 האט לעבן, קולטורעלן און עקאנאמישן און פאליטישן פון געביטן אלע
 ווייניק באדינגונגען אוקראינישע ספעציפישע די צוליב

 און "קולטור־ליגע" דער פון ט" יי ק ענגי ה אפ מ ו "א די אנגערירט
 א אין פארוואנדלען צו זיך מעגלעכקייט די דערמיט געגעבן איר האט

 ארוים־ זיינען רואם סאציאליסטן, געוועזענע אלע פון מאקעם־מיקלעט
 נאציאנאליסטי־ דער פון אויך ווי שטראם, פאליטישן פרן געווארן געווארפן

אינטעליגענץ. בורזשואז־דעמאקראטישער שער
 דעם פון שטימונגען ־ ייעוש נאציאנאליסטישע ־ רעאקציאנער די .3

 אלם שטעטל יידישן דעם אין איצט הערשן וואם קליינבירגער, ?ידישן
 ארנטערגעריסן האבן וועלכע רוינירונגען, שרעקלעכע די פון פויעליויצע

 דידאזיקע—באפעלקערונג ?ידישער דער פון קויכעם פראדוקטיווע די
 פאסנדסטע דאם זיך פאר געפונען האבן שטימונגען

 "איינהייטלעכער ר דע אין ר־ליגע", ו ט "קול ער ד אין ארט
 באשלום דעם באגריסט פארזאמלונג ארגאניזאציע״־די יידישער

 רעוואליו־ גרויסן א אלם עם באטראכט און "קולטור־ליגע" די קאמוניזירן צו
 קולטור־טעטיקייט, יידישע די אופרישן וועט וועלכער שריט, ציאנערן

 גרינט־ א אף רוערן דורכגעפירט וועט רעארגאניזאציע די אז זיכער, איז
 וועלכער אפאראט, אן "קולטור־ליגע" דער פון שאפן וועט און אויפן לעכן
 קולטור־ ני_יעם דעם בויען העלפן ?ידסעקציעם די מיט צוזאמען וועט

פראלעטאריאט". יידישן פון ביניען

 *גרעם דער געווארן. קאמוניזירט "קולטור־ליגע" די איז 1921 אנהויב
 קיעוו. פארלאזט צייט יענער צו שוין האבן "אייגנס״״שרעבער טייל טער

 היפשע א פארבליבן דארט און מאסקווע קיין אריבערגעפארן איז טייל א
אויסלאנד. קיין עמיגרירט האט טייל א צייט.

 פון זיג דעם אדאנק געווארן אופגעריסן אין "אייגנס״־גרופע די '
 די וועלכן ףא ׳שיכט דעם טעישטעצ האט וועלכע רעוואליוציע, דער

 פארשיי- די צעשמעטערט האט און אריענטירט, זיך האט "אייגנס״־גרופע
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 "מינעך וועמענם פארטייען, יידישע דעמאקראטישע ־ נאציאנאל דענע
פארגעשטעלט. זיך מיט האט "אייגנט״־גרופע די זינגער"
 גרעם־ דער יאר צוואנציקסטן סאף געזאגט,פארלאזט שוין האבן מיר ווי

 אויטלאנד. קיין עמיגרירט טייל א ק?ערו. "אייגנט״־גרופע דער פון טייל טער
 איינשטעלונג. גאנצער דער פון פויעל־יויצע לאגישער א געווען איז דאם
 עמי־ די וועגן פראגע דקר אין געהאט. האט "אייגנט״־גרופע די וואט

 נישט געהערשט צי_יט לעצטער דער ביז אונדז בא האט שרי_יבער גרירטע
 א האבן אונדזערע שרייבער און ליט־טוער אייניקע קלארקייט. קי_ין

 זיינען וואם ליטעראטן, גרופע געוויסער א פון שריט דעם אט צי_יט לאנגע
 איי־ בארעכטיקט. רוסלאנד, ־ ראטן פון אוועק 1921־1920 יארן די אין
 אויך איז בארעכטיקט, זייערן שריט דעמדאזיקן האט וואם די, פון נער

ליטוואקאוו. כ׳ דער געווען
 געמאכט צי_יט יענער אין ליטוואקאוו כאווער האט פראגע דער אט אין

 אטא שפעטער האט ליטוואקאוו כאיוער דער פעלער. פאליטישן שווערן א
 כאווער דער האט יאר 1922 אין אבער אנערקענט. זיינעם פעלער דעם

געשריבן: וואט אט שרי_יבער עמיגרירטע די וועגן ליטוואקאוו

 רוידעפן קאמוניסטן יידישע מיר אז באווי_יז, אומדירעקטן "אן
 שווארצ־ די זיי, האבן רוטלאנד, אין קולטור יידישע די קלוימערשט

 שטארקן: א געהאט אויטלאנד, אין אירע "פארטיידיקער" ווי_יםע
 קי_ין קינטטלער און שרי_יבער יידישע די פון מאטךפלייטע די

 דעם, פאר קינסטלער און שרי_יבער די ניט באשולדיקן מיר אויטלאנד.
 גרוי־ פאראן ט׳זיינען ווו לענדער, די אין געצויגן אזוי זיי ט׳האט וואט

 און שעפער פון יעטורים די אויך ווייטן מיר דרוק־מעגלעכקייטן. סע
 זייערע פארקערפערן צו מעגלעכקייט די ניט האבן וועלכע דיכטער,
 פו־ מעכאברים די אויך ווי מיר, אבער ווערק. קאנקרעטע אין זעונגען

 שריי־ די פון בעסערע די ווי אויך, ווייטן בריוו, אויבנגעדרוקטן נעם
 רעוואליו־ א אין דערצויגן ווירקלעך זיך האבן וועלכע פלייטים, בערשע

 איפעש, בורזשואזן אינעם זיך פילן טוויווע, ציאנער־פראלעטארישער
 אויסלענ־ אנדערע און בערלינען קאוונעם, די אין איצט שטייט וואט

 עמיגראציע". "פ^ליטיש־קולכורעלער" ?ידישער דער פון צענטרען דישע
(.61 ז. ,2 ב. אומרו״ !״אין
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 פאר־ געפרוווט האבן אונדז בא שרייבער קליינבירגערלעכע אייניקע
 עמיג־ די וועגן מיינונג ליטוואקאוום כ׳ דעם אז אזוי, זאך די שטעלן
 ברייטער דער פון אויסדרוק עמעסער דער געווען איז שרלבער רירטע

 גע־ איז דאם אז צלט, יענער פון געזעלשאפטלעכקלט פר^לעטארישער
 פאלש. אינגאנצן זיך, פארשטייט איו, דאם מיינונג. פארטיי?שע די ווען
 פע־ "מלנע ארטיקל זיין אין איצט עם האט אליין ליטוואקאוו כ׳ דער

 צי_יט דערזעלבער אין אז דערמאנען, מ׳דארף געמאכט. קלאר לערן"
 ריכטיקע, אנדערע, געווען פרעסע קאמוניסטישער אונדזערער אין זלנען

 דעם דערמאנעץ וויל איך פראגע. דער אטא וועגן ארויסזאגונגען פארטיי?שע
 נאמען אונטערן י., ־טן1921 סאף "עמעם", אין ארטיקל גרינבערגס ז. כ׳

 עמיג־ די צו שטעלונג ריכטיקע א נעמט ער ווו נישט", שייכעם שום "קיין
געשריבן: גרינבערג ז. כ׳ האט ארטיקל זיין אין שרלבער. רירטע

 גרענעץ, זלט יענער פון פארן צו געקומען זייגען וואם "מענטשן,
 קולטורעלן יידישן דעם אף טוער און שרי_יבער אייניקע אז דערציילן,

 רוסלאנד, פון ארויסגעכאפט" "נעבעך לאנג ניט זיך האבן וואם געביט,
 שלכעם מין א עפעם האב איך אז קלאנגען, פארשפרייט האבן זאלן

 פארווירק־ צו דארט זיך קללבן זיי וואם פלענער, און פראיעקטן די צו
 פאר־ אלם שטיצע מלן פארשפראכן זיי אפילע האב איך אז און לעכן,

 מיט באקאנט ווייניק בין איך פאלקאמבילך פון טוער אנטווארטלעכער
 צו דערגייט וואם אינפארמאציע, ביסל פונעם אבער פלענער, זייערע
 באשטימט גאנץ מען קאן גרוסן, לעבעדיקע פון און בריוו פון אונדז

 קאן און ניט האט קאמוניסטן אונדז פון איינער יעדער אז פארויסזאגן,
 בעעצעם אבער נלע, קלוימערשט זייערע צו שלכעס קלן האבן ניט

 ישראל "כל דעם פון ־פראיעקטן ייסראעל ־ קלאל פארשימלטע אלטע
 פאר־ ניט ס׳איז וואם נאר, ניט וועלכע אין חבריס״־שניט־פראיעקטן,

 אפילע נאר אנגעשטרענגטקלט, פראלעטארישער פון סימען קיין בליבן
 בעשישים, באסל ווערט "דעמאקראטיזם" יידישיסטישע ביסל דאם

פארשווונדן. אינגאנצן ווערט
 שריי־ דידאזיקע פון אייניקע אז באמערקן, אגעוו, איך, מוז דערבל

 גערן גאנץ איך האב "קולטור־ליגע" געוועזענער דער פון טוער און בער
 ג"עהאלטן, ךא, האב >טנםערש געקאנט. האב איך וולט ווי געשטיצט,

 אי\ וואם ארבעטער־מאסע, יידישער דער נוצן ברענגט ארבעט זייער אז
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 קולטורעלע שעפערישע אייניקע מיט געווען רעך גענוג ניט נאך ליידער,
 אין ראטן־רוטלאנד, אין דאמאלט זיך זיי האבן צווייטנם, און, קויכעם,

 ישראל"־ "כל אלע די פרן אפגעגרענעצט שארף יעדנפאלם, אוקראעע,
 יארבעט מען פרן פער?אד פעטערבורגער דעם אין דערהויפט עלעמענטן,

 זענען כאוויירים־קאמוניכטן צוויי־דרע נאך מיט צוזאמען איך, ווען
 געזוכט האבן וראם פארטיי, אונדזער אין מענטשן געציילטע די געווען

 מ־ט ראטנמאכט פרן ארבעט קולטורעלע די פארבינדן צו אזוי ווי וועג, דעם
 ציע־ די באלעבאטעוועט דורכויס האבן עם ווו סוויווע, עדישער דער

 שכיינעס, נאענטער אין זיי, נעבן און "אחדותניקעס" די מיט ניסטן
 וועלכע פארטייען, "טאציאליטטישע" געוועזענע אינדזערע פון דאטראוו

 יידישע אונדזערע אלע אין טריט און שריט אף געשטערט אונדז האבן
 צוציען געצווונגען געווען מיר זענען דאך אונטערנעמונגען. קולטורעלע

 מיט־ זאלן זיי אז טוער, און שרעבער דעמאקראטיש־געשטימטע די אט
 פיל און זיך, פארשטייט קאנטואל, אונטער—ארבעטן צו אונדז העלפן
 דעמדאזיקן וועגן אופגעטאן. פראט דעם אין דאמאלם מיר האבן ווייניק

 איינמאל ניט נאך מיר וועט ארבעט אונדזער פון פער?אד פעטערבררגער
 פיל אז זאגן, איך וועל פארבעגייענדיק, דא נאר שרעבן. צו אויטקומען

 טוער און שדעבער—בערלין ווארשע, קאוונע, אין דידאזיקע~איצט פון
 וועסער קען צו סימפאטיע. אונדזער געהאט דאמאלם ווירקלעך האב

 מי־ יידישע בא באנקעטן מיט קלעזמער, מיט רעכטאראנען, מיט כאלע,
 מער־ געווען זיי זענען געווארן, געוווינט ניט נאך זיי זענען ניסטארן

געשטימט... דעמאקראטיש ווייניק
 פארבע־ אינגאנצן אפאנעם שוין איז צעט "דעמאקראטישע" יענע

 מאם־ נאכאמאל—אויסגעגלעכט אינגאנצן זיך האט ליניע די געגאנגען.
 איז דערוויזן ארבעטער־קולטור, ריינע ארים שוין יידישיזם, קילישער

 יידיש" שפת "חובבי אבער מיר, זענעץ־זענען מיר "וואט אפאנעם: איצט
 אוים, וועזט האבן, יידישיזם פארן קעמפער אלטע די מיר". זענען
 די ארום מוזיק, מיט רעסטאראנען די אין כאלע וועטער דער ארוס

 אלטע אונדזערע מיט געשלאטן שאלעס טישן מיניטטארישע עדישע
 "דעמא־ גאנץ האגאם — ״אויך־מיר״־מעלוכעלעך פארשיירעגע פון ״פניי״

 פשי־ א און בן־אדירן בא היטפעלעם אזא ארוים רופן וואט קראטישע",
 א פון מיניטטער געוועזענער א אויך — זילבערפארבן בא שוין טע
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 טוער געוועזעגע דעמאקראטן, אונדזערע רעפובליק... "דעמ^קראטישער"
 קע־ יידישלעכע יד טא רוסלאנד, אין ליגע" ־ "קולטור דער אין

 אויסלאנד אין ארוים פארן וואם שניט, מענאכעמ״מענדלשן פון רענסקעס
 געווארן, זייגען "אוזורפאטארן", יידיש־קאמוניסטישע אף רעכילעם מיט

 צו וועג אפן אבער גייען וואם "אומאסהענגיקע", געזאגט, מ׳שטיינם
 ייסראל״־אידעא־ ־ "קלאל אלטפרענקישער דער פון אפהענגיק גאנץ ווערן

 כעוו־ נאציאנאל־פילאנטראפישע פארשיידענע "ארט", בראמסאנם לאגיע.
 "קולטור־ליגע" די און—מעקאבלים יידישע פון מישפאכע גאנצע א רעם,
 וועל־ "בונד", פוילישער קאשערער דער זי_יט, איין פון אינמיסן. אויך
 און ארגאניזאציע, דעמאקראטישע ־ נאציאנאל עכט אן געווא־ן איז כער
 אנדערער דער פון און "אויך־מיר־קאמוניסטן", אנטלאפענע רוסלאנד פון

 קיין און סאל^ווייטשיק, ה. צום קאווגע קיין פעדים זיך צ?ען זייט,
 לאצקי־מיטיא־רובינשטיין. "אליאנס" מיטן "פאלקס־פארלאג" צום בערלין

 דער מיט זיך פארקנאסט מאזל מיט שוין דאך האט "פאלקס־פארלאג"
 די אין אן שוין זיך ס׳מערקט לאשנקוידעש, מיט שפראך, הייליקער
 כאסענע... דער צו וועג פראקטיש־אמעריקאנישער דער גייס" "קאוונער

 דער פון וועג דעם פארענדיקן גרינגער זיין וועט קארלסבאד אין
 "הספר" צום "פאלקם־פארלאג" און "דעמאקראטיע" דורך "קולטור־ליגע"

□י... רובינשטיינען מיטיא מיט
 עמי- ?ידישלעכער דער פון קאראהאד ני_יער דער זיך דרייט אזוי
 "לינגלנדי־ זיך דער קאמוניסטן, ניט שיר לי_יטן, בא ווי אלץ גראציע,

 "פאלקם־ טאראראם־יידישיססן, שרי_יבער, בעקאוועדיקע "בונד", קער"
 גרענעץ דעם שווארצן דורך וועג זיגזאגישער א און "הספר", פארלאג",

 אמעריקאנער צו... בערלין, קאוונע, ווארשע, דורך ראטן־רוסלאנד פון
 האט דא קלעזמער, מיט כאלע ווי_יסע קי_ין ניט שוין איז דאלערם...

רייעך... און טאם אנדערן אן גאר שוין
 איך אז זעלבסטפארשטענדלעך, איז אויבנגעזאגטע דאם פון אלזא,

 שום קיין קאמפאניע דערדאזיקער צו האט אונדז פון איינער יעדער און
 באקעמפן. מעגלעך ווייט ווי נאי זיי, מיר וועלן שטיצן ניט ניט. שי_יכעם

 ביז באמערקונגען, ווייגיקע דידאזיקע מיט זיך איך באנוגן דערווי_יל
פראטים. זי_ינע אלע מיט ווערן קלאר וועט איניען דער
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 וועגן ארויסזאגונג אן פאקט, ציקאוון איין ברענגען דא מוז איך
 פאר־ א אין—פלוג־בלעטל א — ארגאן קאמיוגישן א אין פראגע דערזעלבער

 דער גרענעץ. פוילישער דער בא וואלין, פאלאנע, שטעטעלע ווארפן
 אג־ אן אינגאנצן שרי_יבער עמיגרירטע די צר האט ארגאן קאמיוגישער

 קא־ יונגער "דער צליכונג דער אין ליטוואקארו. כ׳ ווי שטעלונג, דער
 ,1921־20/22 פארן ם. יו. ק. פרן אוקאם פאלאנער פרן אויסגאבע מונאר״,

 שריי־ "אונדזערע נאמען; אונטערן פעליעטאן קליינער א אפגעדיוקט איז
שרייבט: מעכאבער אומבאקאנטער דער רואם $ט בער".

שרי_יבער" "אונדזערע

 רוערן ניט רועט ביאליק אז פארשטאנען, 'ראטנמאכט די האט "...
 גע־ אים האט ארן ע:אכע רעוואליוציאנערער ארנדזער פרן פאעט דער

 פאר־ אים אף זיך האבן קארלסבאד. קיין גלי_יך פשעפרסטקע א געבן
 גייסטי־ אונדזער איז מיטאמאל ארן שרי_יבער גרריסע ארן קליינע קרקט
 "אלעמען" נאך האט בעיגעלסאן געווארן. פאריאסעמט ק?ערר צענטער קער

 שרין איז רועלכע זייס, יענער אף "אפגאנג" אן מאכן זיך בא באשלאסן
 ........................................................פרן בייסרילעם א געווארן בעמיילע

 ניסטערישע דררך איז ניסטער דער און טראדיציעם. פארגליווערטע
 בארג" "צום באלשערויקעם "שיידים" די פון אוועק וועגן פארבארגענע

 ניט האט זיך, פארשטייט קוויטקא, און ווילנע. קיין גי_יםט יידישן פון
 זיך האט און באדן זאפטיקן אונדזער פון יעניקע די ציען שוין געקאנט

 געווארן אומעטיק אפאנעם איז ליטע. פעטער דער אין איבערגעזעצט
 ערשטע דאם שפילט וועלכער מארקישן, פערעץ בא נעשאמע דער אף

 גרוים פון מיד געווארן איז און קאפעליע, מאדערנער דער אין פידעלע
 אדער אומקערן זיך וועט ער אז שרי_יבט, ער כאסענע. דער אף פאראד

ניין". אדער יא,

ב־ר.

 ניט פראגע דער צו שטעלונג ליטוואקאוום כ׳ דעם איז זען, מיר ווי
פארטיי?שע. קיין געוועץ
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 טייל בעסטן באם פאר קומט עם ווען ,1925 26 יארן די אין ערשט
 דער צו באציוע זייער אין ענדערונג אן שרי_יבער אוועקגעפארענע

 עמיגרירטע טייל בעסטער דער אום זיך קערט אקטיאבער־רעוואליוציע,
 אין צוריק אנד.( און מארקיש קוויטקא, ניסטער, )בערגעלסאן, שרי_יבער

 וואקס:דיקער דער אין אי_ין גיך זיך שליסן זיי פון אייניקע ראטנפארבאנד.
בויער. אקטיווע אירע ווערן און ליטעראטור נאוועטישער
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קאפיטל ־ט2

 און שרלבער יידישע פון )פאריין( קרלז מאסקווער דער
(1924—1918) קינסטלער

 צאל היפשע א קאנצענטרירט מאסקווע אין שוין איז 1920 סאף
אוקרא?נע. פון דעריקערשט קינסטלער, און שרייבער ?ידישע
נאטיץ: א מיר לייענען נאיאבר ־טן10 פארן 1920 ״עמעם״ אין

 אין קינסטלער און ליטעראטן שע ?ידי פון "קרי״יז
ע וו ק ם א מ

 פון קרייזל א ארגאניזירט מאסקווע אין זיך האט צי_יט לעצטע די
 או- געמיינזאמער צו שטרעבט וואס קינסטלער, און ל?טעראטן ?ידישע

קונסט. און ליטעראסור יידישער פון געביט אפן בעט
 שרי_יבער פאלגגדיקע פארעגיסטרירט קרייז אין זיך האבן פארלויפיק

 גיל־ גארעליק, בערגעלסאן, בלייכער, )אנויכי( אראנסאן קינסטלער: און
 האב־ הירשביין, פאליק, האלפערן מענאשע, האלפערן דאברושין, דין,

 טשיי־ טשארני, טייטש, טאלמי, זארעצקי, וועוויארקע, האפשטיין, בערג,
 קאפעל, קאהאנאוויטש, לעווין־ליפמאן, לייזעראוויטש, יידל, יאפע קאוו,
 זי_ינען פארוואלטונג דער אין שאגאל. און ראדין ריבאק, רעזניק, קיטיי,

 טשארני, האפשטיין, דאברושין, ארשא:םקי, כ.כ. די געווארן אויסגעקליבן
 אויסגעטיילט האט פארוואלטונג די ריבאק. און קאפעל ש.,ד׳ר עפשט״ין

 סעק־ אלס דאברושין פארזיצער, אלם עפשטיין פרעזידיום~ש. א זיך פון
קאסיר", אלם קאפעל רעטאר,
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 זיך האבן וואס שרייבער, אלע אריין קרי״יז אין זיעען זעען, מיר ווי
 און פראלעטארישע מיט באגלי״יך דא טרעפן מיר מ^סקווע. אין געפונען

 גילוין( )יאפע, ארבעטער־שרי_יבער מיט באגלייך שרי_יבער, סאוועטישע
 אנדערע. און ווענדראף ווי שרייבער, רעאקציאנערע אזוינע אריך
 צו איז דאמאלם שוין כאטש אלעמען, פארייניקט האט קרי_יז דער

 אין שרי״יבער יידישע די פון רייען די אין דיפערענציאציע א מערקן
ראטגפארבאנד.

 אויבג־ דער פאר כוידעש א מיט ה., ד, ,1920 אקטיאבער אין שוין
 דעם פון ארויסטרעטונג אן מיד האבן "עמעם", אין נאטיץ דערמאנטער

 פון צוזאמענפאר אלרוסלענדישן ערשטן אפן גילדין כ. דיכטער י.ידישן
 נאמען אין גילדין מאכט ארויסטרעטונג די שרי_יבער. פראלעטארישע

שרי״יבער. פראלעטארישע גרופע א פון
 און ליטעראטן פון קרי_יז דער איז איינהי_יטלעכער קיין גאר אז אזוי,

 ערשט קומט דיפערענציאציע דידאזיקע אבער געווען. נישט קינסטלער
שפעטער. אביסל אויסדרוק צום

 נאך אן זיך הייבט קרי_יז אויבנאנגערופענעם דעם פון געשיכטע די
י^ר. ־טן1918 צום קער אנהויב זיין דאטע. דערדאזיקער פאר יאר צוויי מיט

 ווי ציל, דעמזעלבן געשטעלט גרינדן באם זיך האט קרי_יז דער
 "אפע" באם געזעלשאפטן ליטערארישע פארשיידענע די געהאט האבן עם

 ליטעראטור יידישע די אנטוויקלען און שטיצן צו—מילכאמע, דער פאר
 ־טן18 אין קרייז ליטערארישן פונעם ארבעטן ערשטע די קונסט. און
 ארבעט ערשטע די מין. אזא פון געווען טאקע זיינען מאסקווע אין י^ר

 בילרער־און א אי_ינ$רדענען געווען: איז מאסקווע אין קרי_יז פונעם
 פארן "ווארהייט" דער אין יידן־קינסטלער. פון סקולפטור־אויסשטעלונג

מיר: לייענען יאר 1918 אווגוסט ־טן1

 יידך פון סקולפטור־אויסשטעלונג ן ו ־א ר דע "ביל
קינסטלער.

 קינסטלער און שריפטשטעלער יידישע פון קרייז מאסקווער דער
 סטאראקאגיושנע ראג ,19 פער. גאגארינסקע אף לאקאל זיין אין האט

 כאווייריסיקינסט־ זי_ינע פון ווערק די פון אויסשטעלונג אן איינגעארדנט

 און אייכעם. ןאד -יסי קאמעסי אין סי_י רייך איז אויסשטעלונג די לער.
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 וועט ביפראט, יידישע פון און ביכלאל קונסט פון ליבה^בער יעדער
 דער מיט אויסנוצן ניט זיך וועט ער אויב פארלירן, אסאך בעעמעם

 נאר וועט וועלכע אויסשטעלונג, די באזוכן ניט וועט און געלעגנהי_יט
אפן. דין וואכן פאר א בלויז

קאפ". 50 רובל 1 בלויז—ארי_ינגאנג־פרי_יז דער

(.6 )נ. 1918 14/12 עמעם״ ״דער נאטיץ: צווייטע א

ל. ז יי ר ק ש י ר ע ל ט ם נ י ש־ק י ר א ר ע ט י "ל
 ליטע־ יידישע פון קרי_יז מאסקווער דער האט אינאוונט מאנטיק

 אויסשטע־ יידישער דער פון לאקאל אין געמאכט קינסטלער און ראטן
 אוי־ היפשער א צונויפגעקומען זיך איז עם וועלכן אף קאבארע, א לונג

 ל. ריח ק פונעם פרי_ינט און קינסטלער ליטעראטן, איבערהויפט לעם,
 אי_ינ־ גוט דער אטמאספער. היימישע גאנצע א געווארן געשאפן ס׳איז

 גוטער א אין ארי_ינגעבראכט אוילעם דעם האט בופעט געארדנטער
 בעסטער דער צי_יטן היינטיקע בא געווען עפשער איז דאם און שטימונג

 געפרוווט מ׳האט וואם צי_יטונג", "לעבעדיקע די קאבארע. פון נומער
 ארוים־ דערפאלג מיט זיינען דערפאר טויטלעך, אביסל געווען איז מאכן,

 האל־ מענאשע די_יכאווםקע, מ. ברוידע, גערשן ליטעראטן: די געטראטן
טשארני. ד. און ווענדראף ז. פערן,

 אייניקע סומע היפשער א אף גערוארן פארקויפט אויך זי_ינען עם
■ קינסטלער״. אונדזערע פון צייכענונגען און בילדער אויסגעשטעלטע

(.11 )נומ. 1918 אווגוסט 12 עמעם״ ״דער נאטיץ: דריטע א

אויסשטעלונג. יידישע די זיך "ס׳פארמאכט
 האט קינסטלער און ליטעראטן ?ירישע פון קרייז מאסקווער דער

 אויסשטעלונג, יידישע די זונטיק קומענדיקן דעם פארמאכן צו באשלאסן
 פרוי פון גימנאזיע דער אין 19 פער. גאגארינסקע אף זיך געפינט וואס

טשעכאוואי.
 נאכ־ ליטעראריש־קינסטלערישער א ווערן געמאכט וועט שלום צום
 פון פרי_ינט און כאוויירים אלע אי_ינגעלאדן ווערן עם וועלכן צו מיטעק,

קוגסט". און פאעזיע יידישער יונגער דער
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•16 )נוט. 1918 אווגוסט 28 עמעם״ "דער נאטיץ: פערטע א און

 אוים־ לוישע די צוגעמאכט זיך האט אווגוסט ־טן25 דעם "זונטיק
 פרן קרי״יז מאסקווער דורכן אלנגעארדנט געווען איז וואם שטעלונג,

קינסטלער. און ליטעראטן יידישע
 אנהענגער און פריינט צאל גרויסע א געקומען זלנען סיעם צום

קרלזל. פון
 בא־ היים האט וואם אנסקי, ארויסגעטראטן האט ערשטער דער

 שווערע אזעלכע אין האבן וואם קריהל, פון טוער ענערגישע די גריסט
גוטס. און האב לדישע ביסעלע דאם צונויפגעקליבן צלטן

 מא־ פסיכאלאגישן אפן אפגעשטעלט אויםפירלעך זיך האט ניגער
 פארט זיך האבן וואם סקולפטור, און מאלערל לדישער דער פון מענט

 פון פארבאט און געבאט אפן קוקנדיק נישט רועג א דורכגעשלאגן
רעליגיע. לדישער דער

 קינסטלערוועלט לדישער דער פון גרום א אפגעגעבן האט זערובאוול
 לדישע טויזנטער הונדערטער שאפן און לעבן עם ווו גיו־יארק, אין

קונסט. לדישע שאצן קענען און ווייסן וועלכע ארבעטער,
 מוזיקאלישע און ליטערארישע דיי א געווען זלנען רעדעם די נאך
 אנסקי, ארויסגעטראטן: אנדערע צווישן זלנען עם וועלכע בא בומערן,

טשארני. און ווענדארף האלפערן, ברוידע, בראדערזאן,
 געשלאסן איז דערמיט און באנאכט שפעט ביז אמוזירט זיך מ׳האט

 ליטעראריש־ מאסקווער דעם פון אויסשטעלונג ערשטע די געווארן
קריה". קינסטלערישן

 דער וועגן פרעסע דער אץ יעריעם ערשטע די זלנען דאם אטא
 ס׳איז ווי מאסקווע. אין קינסטלער און ליטעראטן קרלז פונעם ארבעט

 טאג־ די אינאנהייב זיינען מעלדונגען, אויבנגעבראכטע די פון זעען צו
 און ראטנמאכט, דער פון פרייבט אויסגעשפראכענע קרלז אינעם געבער

 קלאללסראעלדיקן אנאליסטישן נאצ א טראגט קרלז פונעם איבעט די
 אנגערופענע די פון טייל היפשער א זיך צעפראט אינגיכן כאראקטער.
 אויבנגע־ די זיך באווייזט עם ווען יאר, ־טן1920 סאף אין פערזאנען.

 דער שוין איז נאיאבער, ־טן10 פארן "עמעם" אין מעלדונג בראכטע
געענדערט, היפש באשטאנד
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 יאר 1920 אין האט וואט קלנס^לער, און ליטעראטן פון קרי_יז דער
 עם וואם דעם, דורך געווארן דערפרישט איז און טעטיקייט זי_ין אני_יט5

 טעראטור־טוערם, ל• קאמוגיסטן אנגעזעענע ריי א צוגעקומען אהין זיינען
 גאר ביז א געהאט פער?אד יענעם אין האט שרי_יבער, סאוועטישע ריי א

 קויכעם, ליטערארישע ביסל דאם אופזאמלען אופגאבע: פאליטישע וויכטיקע
 האט און מאסקווע( אין נאר ניט )און מאסקווע אין פארבליבן איז וואט

 מיטווירקן געדארפט האט פאריין דער ראטנמאכט. דער מיט מיטגעארבעט
אנצומערקן. אן גיך טאקע דארטן זיך הייבט וואס דיפערענציאציע, דער

 עטלעכע נאך "עמעם" אין מיר טרעפן יאר ־טן19:0 דעמזעלבן אין
 מעלדונג א אין קרי_יז. פונעם ארבעט דער וועגן יעדיעם און מעלדונגען

 פארוואלטונג די אז דעם, וועגען גערעדט ווערט נאיאבער ־טן24 פונעם
 א טשארני. ד. סעקרעטאר אלם באשטימט זיצונג א אירער אף האט

 קרי-יז, פונעם אוונט אינטימען אן וועגן דערציילט ־טן28 פונעם מעלדונג
 סורד א וועגן פאלקאמבילד אין קרי_יז פון רוענדרנג א וועגן אויך ווי

קרי_יז. פארן סידיע
 זיינען יאר טן*21 אין קרייז פונעם ארבעט דער וועגן יעד?עם די

 זיך האט קרי_יז פוגעם באשטאנד דער אז אוים, ווי_יזט קנאפע. אויך
 קיין עמיגרירט ליטעראטן טייל א ווידער האט 1920 סאף געביטן. אפט

 פרנעם איבערעגיסטראציע אן פאר ווידער קומט זומער סאף אויסלאנד.
 גע־ קרי_יז אין זיינען עם טי_ימים. פאליטישע צוליב אוים, ווי_יזט קרי_יז.

 סעג־ ־טן21 דעם אפארזאמלונג אף עלעמענטן. פאסיקע קיין נישט ווען
 מיט־ די פון איבערעגיסטראציע די פארגעקומען איז יאר 1921 טיאבער
 טייטש, וועוויארקע, פארוואלטונג: א אויסגעוויילט קריה. פון גלידער
מארגאלים. ראסין,

 לי־ א דורכגעפירט קרייז דער האט יאר 1921 אווגוסט דעמזעלבן
 —אקטיאבעו אין הונגעריקע. די לעטריוועם אוונט טעראריש־קינסטלערישן

 ווע־ א. ארויסגעטראטן זיינען עם וועלכע אף איונטן, ליטערארישע צוויי
 ראסין און גאדינער האפשטיין, און אריעפיר־ווארט, אן מיט וויארקע

 געקליבן אויך זיך האט קרי_יז דער ווערק. זייערע געלייענט האבן
 און הונגעריקע די לעטויוועס זאמלונג ליטערארישע א ארויסגעבן

 פארן מאטעריאלן צושיקן זאלן זיי שרייבער די צו געווענדט זיך
זאמלבוך.
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 ליטעראריעד שוואכע א געפירט דעמאלטט קרי_יז דער האט ביכלאל
 פראפעסיא־ די מיט פארנומען מער זיך האט ער אדבעט. קינסטלערישע

 נויטבארערפטיקע די מיטגעהאלפן מיטגלידער, זי_ינע פון אינטערעסן נעלע
אז״וו. א. קליידונג דערנערונג, געלט־מיטלען, מיט נסטלער ק און שרי״יבער
 לי" פון קרייז פונעם צושטאנד פאליטיש־געזעלשאפטלעכן דעם פאר
 אינצידענט אן כאראק-עריסטיש גאר ביז איז קינסטלער און טעראטן

רוענדראף. ז. מיט קרייז פון פארוואלטונג דער פון
 איבערע־ אן בא אוים, ווייזט קרי_יז, דער האט יאר ־טן1920 סאף

 איו, סיבע די באשטאגד. זיין פון ווענדראפן אויסגעשלאסן גיסטראציע,
 פארצעף. פאליטיש־געזעלשאפטלעכער ווענדראפם געווען שי_ינט, עם ווי

 פאר־ אין געווענדט זיך האט ער פארשוויגן. ניט אבער האט ווענדראף
 זיין אין איניען. דעם וועגן בריוו לאנגן א מיט קרי״יז פון וואלטונג

געשריבן: אנדערן צווישן ער האט בריוו

 "ליטערא־ פון זיצונג א אף אז יעדיעם, דערגאנגען זי_ינען מיר "צו
 ראוי ווענדראף איז צי פראגע: די געווארן אופגעהויבן איז קרייז רישן"

 גע־ זיך האבן עם און נישט, אדער ליטעראטן שעל בעפאמאליע זיצן צו
 איך ווי איינער אזא אז האבן, געוואלט האבן וואם ליטעראטן, פונען

 בעשום דעריבער טאר און מישפאכע דער פון פלעק דער פאשעט איז
 ריישעם, מאכמעם, קרי_יז, ליטערארישן אין ווערן צוגעלאזן ניט אויפן

 בין וועהאשיינים, נישט, ליכעראט קיין נאך בין איך אז סווארע, א איז
 מוירעדיקער א מייסע: דער אין געכאפט געדאכט, ?ידן פאר ניט איך,

 ווראנגלען צו ניט אויב שי_יכעם א האט וואט קאנטר־רעוואליוציאנער,
"האבימע". דער און קעהילע דער צו לעכאלאפאכעס איז מאכנא, און

 וואלט "פאיאק", אמעריקאנער אן וועגן בלויז געהאנדלט זיך וואלט
 ווי_יבע־ פוסטע די אפצולייקענען טירכע די געגעבן ניט אפילע זיך איך

 האבן מענטש א דארף "פאיאק" א אכוץ ווי אזוי נאר פליאטקעם, רישע
 ענטפערן צו שא האלבע א פארלירן איך מוז אויך, נאמען ריינעם א נאך
אכרוין־אכרוין. וועאל רישוין־רישוין אל

 האבן ניט זי איך דארף סמיכעס, ליטערארישע מיין שי_יעך איז וואם
 די פון סטאטיסטיק די גענוג איז מיד פאר קריה, ליטערארישן פון

 מיילג- זיך הינטער לאו איך וועלכע לויט ביכער־מארק, און ביבלי^טעקן
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 ליטעראטן־פאריין. פון כאוויירים נעערטע די פון לעדערן קימאט ווייט
 און פאעטן מאדערנע גרויטע די צו גלי_יכן ניט זיך איך קען אוואדע

 גע־ מיט און קטאווים בוזעמער פולע מיט ארוס גייען וואט ליטעראטן,
 אויך נאך געזאגט, ווי איך, האב אבער דערפאר אייגנליבעם. שוואלענע

 ליבע׳י א "פיר איך וועלכע מיט מיידלעך, די אכוץ לעזער, אנדערע
יונגעלי_יטלעך. באקאנטע געדולדיקע מי_ינע אכוץ און

לא טא ריכטונג, "קאנטר־רעוואליוציאנערע" מי_ין נעגייע איז וואם
 ליטערארישער מיין פון יאר 20 איבער איבערבלעטערן אדעראבע, מיר,
 פרי_ינט", "ארבעטער לאנדאנער אין טעטיקייט זשורנאליטטישער און

 "אמעריקאנער", אין ארבעטער־שטימע", "פרי_יע ניו־יארקער אין "צי_יט",
 צי זק, און "היינט" ווארשעווער אין אפילע און "זשערמינאל" אין

 קעגן פראטעטט א ניט איז וואט שורע, איין געפינען דארט איר וועט
 בעג־ 2 זיינען וואט און אפגעשטאנען! און רעאקציאנער איז וואם אלץ,
 "רי־ סעריע א און ,מעשומאדים" באנד א "פראוואזשיטעלסטווע", דער

 זעלבסט־ צארישער דער קעגן טאטירע בי״יטיקע איין ניט אויב טואליסטן",
ארדענונג? איר און הערשונג
 פון אדמיניטטראטער געווען כאדאשים דריי בין איך כעט: א נאך

 רעוו^־ ליטעראטן, כאוויירים ליבהארציקע מי_ינע מיר, זאגט־זשע "האבימע".
 ,מאסקוואכים" אין זיצן ווענדראפן: פאר פאסיק איז וואם ליוצי^נערן:

 מיטרעלפן אדער טאדע, און פאטאש וועגן "אטנאשעניעס" שרייבן און
 פון כעס^רן איינציקער דער טעאטער. קינסטלערישן גרויסן א בויען צו

 ניט אפילע וואט שפראך, א—העברעיש אף שפילט ער וואט ס׳איז, וועלכן
 צי^ניסט א פאר וואט—זי? פארשטייען "האבימע״־ארטיסטן די פון אלע
 וועלכע פעליעטאנען, 10 אין וואט דערפון, כאטש זען מען קען בין איך
 קיין איר וועט פאלעטטינע, פון געשריבן צי_יט מיין אין האב איך
יידן! וועגן געפינען ניט שורעט צען

 אין קיינמאל האב איך אז מאכן, קלאר איך מוז ביכילאל
 האב איך ט. ר ע ה ע ג ניט ן ע יי ט ר א פ שום ן יי ק צו ן ב ע ל ן יי מ

 בין איך טאכלעס־סינע. קאמוניטטן ביז ציאניטטן פון פארטייען פי״ינט
 צעל^כעסניק, גרויסער א און פארטיי־ריטציפלין פון טוינע א בעטעווע

 ווייבע־ $דער זיינען ציאניזם צו שי_יכעם מי_ין וועגן מייטעם אלע און
רעכילעם. "פייק^ווע" מיעסע אדער פליאטקעם רישע
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 אי גרונטלאז ווי באוויזן, קלאר גענוג אייך האב איך אז רעכן, איך
 אום־. דאם בלויז זיינען. מיר קעגן "באשולדיקונגען" אלע די לעכערלעך

 גיין ניט וועל )איך לעכערלעך שוין איז מיר וועגן פראגע די הייבן
 איך זיינען?"(. ווער שאפטים די "און פראגע: די שטעלן ווי ווי_יט אזוי
 אוים־ און עטיק ליטערארישער צו נעגייע איז וואם אז זאגן, בלויז וויל

 איך קען איפריכטיקייט, און קאשרעם פאליטישער און געהאלטנקייט
 פון קאלעגן קאשערע מי_ינע פון יעדערן אנטקעגנשטעלן דרייסט זיך

קרי_יז. ליט.
 אי_ינ־ צוריק איך פארלאנג אויבנגעזאגטע, דאם פון סמאך דעם אף

 א זי_ין אוואדע ס׳וועט וואם ק., ל. פין מיטגליד אלם ווערן געשלאסן
 לי־ פארן אומק^וועד קיין - ניט אויך אבער מיר, פאר קאוועד גרויסער

קריה. טערארישן
ווענדראף. ז.

.1921 יאנוואר טן*? רעם

 א פרעסע, געלער מין ערגסטן דעם פון מיטארבעטער א ווענדראף,
 העברעישע די פארטיידיקט וואם ראענמאכט, דער פון סוינע זאאלאגישער

 ווערט, שרי_יבער, יידישע סאוועטישע די קעגן ארוים טרעט "האבימא/
 בריוו, כוצפעדיקן דעם אף געקוקט ניט אלעמען, דעם אף געקוקט ניט

מיטגליד. א פאר קרייז אין אופגענומען צוריק נאכדעם
 בורזשואזע רעאקציאנערע געהויזט גאך האבן קרי_יז דעמדאזיקן אין

 שרייבער קלאסנפרעמדע די שרי_יבער, סאוועטישע מיט צוזאמען שרי_יבער
 וואם ווידערשטאנר, שארפן געהעריקן דעם געקריגן שטענדיק ניט ה^בן

קריגן. געדארפט וואלטן זיי
 מאסק־ פונעם געשיכטע דער אין דאטע ני_יע א איז יאר 1922 דאם

 יאר, דאם איז דאם קינסטלער. און ליטעראטן פאר קרי_יז יידישן ווער
 שרי_י־ יידישע די צווישן דיפערענציאציע די זיך פארשטארקט עם ווען
 אף אפ זיך שפיגלט דיפערענציאציע דידאזיקע און מאסקווע אין בער
קרי_יז. פון ארבעט דער

 קרעז, פונעם פארזאמלונג אלגעמיינער אן פון פראטאקאל א פון
 פאראן שדין זי_ינען קרי_יז אין אז זיך, מיר דערוויסן יאר, 1922 יאנוואר

)וועגן אנד. און גרופע-גילדין־טייטש פראלעטארישע א גרופעם: צוויי
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 די ווייטער(.—"שטר$ם״־גרופע)גענויער די און ווייטער(—גרופע דער
 פון נאמען דעם ענדערן וועגן איז: טאג־סיידער אפן פראגע ערשטע

מאסקווע". אין קינסטלער און ליטעראטן יידישע פון "פאריין אף—קרי_יז
 ווי אזוי אינפארמירט: פארזיצער, דעמאלדיקער דער טשארני, דאנ?על

 דער אז צוועקמעסיק, דעריבער איז קדיחלעך, געבילדעט זיך האבן קרי_יז אין
פאריין, ווערן אנגערופן זאל קרי_יז

 גרופעם, און ריכטונגען עקזיסטירן קענען פאריין אין אז האלט, גילדין
 אויך איז ער אלע. די פון אינטערעסן די פארטרעט פאריין דער און

 ער נאר "פאריין", אף קרי_יז פון נאמען דעם איבערבייטן אף מאסקים
 פאר, לייגט ער פאריין. פון סטאטוט דעם—פארם די באשטימען פאדערט

 אוב־ געמאכט ווערן גרופעם פארשיידענע פון אונטערנעמונגען אלע אז
פאריין. פון שטעמפל אונטערן און נאמען טערן

 פארנע־ דעריקער זיך דארף פאריין דער אז אן, ווי_יזט מארגאלים
 מארגולים שרי_יבער. די באזארגן מיט פראגעם, מ^טעריעלע מיט מען

 די אז האלט, ער און פארטיילונגם־קאמיסיע. א שאפן פאר לייגט
 ארויסטרע־ באזונדערע די צו שי_יכעם קיין האבן ניט דארף פארוואלטונג

אויסגאבן. און טונגען
 פונק־ די וועגן פראגע דער ארום גייט זעען, מיר ווי דיסקוסיע, די

 ליטע־ ?ידישע מאסקווער פון פארוואלטונג( )מדער פאריין פונעם ציעס
קינסטלער. און ראטן

 העלפן, דארף פאריין דער אז האלט, אנד.( א. )גילדין, גרופע איין
 וואס גרופירונגען, אלע פון אונטערנעמונגען און אויסגאבן די שטיצן

 מארגאליס( דאברושין, )טשארני, טייל צווייטער א ארי_ין. אהין גייען
אנטקעגן, דעם זיך שטעלט
 שוין איז דיסקוסיע אומשולדיקער זייער קוק ערשטן אפן דער אין

 פאריין פון פונקציעס די וועגן וויקועך דעם אונטער אזוי ווי זען, צו
 דער מיט גרופע ליט. פראלעטארישער דער פון קאמף דער ארוים שפארט

 פארינטע־ געווען איז שרי_יבער־גרופע פראלעטארישע די "שטראט״־גרופע.
 אויסגאגן אירע אויך שטיצן מיכלען זי_ינע מיט ז^ל פאריין דער אז רעסיוט,

געלוינט. שטארק נישט דאם האט איבעריקע די ארויסטרעטונגען. און
 עג־ באשלאסן אפגעהאלטענע( 2 )בא איינשטימיק קימאט ווערט עם

דער וועגן פראגע די "פאריין". אף "קרי_יז" פון נ^מען ם ד; דערן
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 אפן. דערווייל בלייבט פונקציעס, זיינע וועגן ה., ד. פאריין, פון פארם
דעבאטירט. ווערט ארויסטרעטונגען עפנטלעכע די וועגן פראגע די

 גרופע פראלעטארישער דער פון נאמען אין ווידער גילדין מאכט דא
 גרופעס איבעריקע אלע צו אפאזיציאנעל בלי_יבט ופע *ג די או מעלדונג, א

 דער פון נגען באשטיט. אלע אף סאנקציע איר געבנדיק נישט פאריין, אין
פארוואלטונג.

 גאנץ א געגאן קרייז פונעם ראמען די אין איז צי_יט דער אין שוין
 דער און פערסאוו טייטש, גילדין, גרופע דער צווישן קאמף שארפער

אנדערע. און דאברושין "שטראס״־גרו&ע:
 פרא־ די דיסקוסיע. א צו קומט פארוואלטונג פון וואלן די בא אויך

 פאר־ די אז פארינטערעסירט, געווען אוים, ווי_יזט איז, גרופע לעט.
 פאר־ פון—יעסוידעם פאריטעטע אף ווערן צונויפגעשטעלט זאל וואלטונג
 אין האבן געקענט זיי וואלטן דאמאלסט גרופעם, באזונדערע פון שטייער

 ווי אבער, ווערט פארשלאג דערדאזיקער פארשטייער. א פארוואלטונג
אפגעווארפן. פראטאקאל, פונעם זען צו ס׳איז

 דעם )פון פארוואלטונג דער פון פראטאקאלן ווייטערדיקע די פון
 פאר־ די אז זען, צו איז יאר( 1922 12 11 ,23/5 ,14/2 ,7/2 ,5/2 ,30/1

 אינטערעסן מאטעריעלע מיט פארנומען דעריקע־שט זיך האט וואלטונג
שרי_יבער. די פון

 פאריין דער אז זעען, צו איז 1922 7/2 פאר פראטאקאל פונעם
 וועגן אינפארמאציע אן מיט ליטעראטן. קןעווער די אויך געהאלפן האט
 כאווער דעו ארויסגעטראטן איז ליטעראטן ק?עווער די פון לאגע דער

ד^בין. ש.
 האט פאריין דער אז זעען, צו איז 14:2 פארן פראטאקאל פונעם
 אין ליטעראטן־פאריין רוסישן מיטן פארבינדן צו זיך באשלאסן
מאסקווע.

 דע־ אלץ נאך זיך האט יאר 1922 פון אינדערמיט אז אויס, ווי_יזט
פאריין. פון פונקציעם די וועגן פראגע די באטירט

 ווערט 1922 מי_י 23 דעם פאריין פון פארזאמלונג אלגעמיינער אן אף
 פארזאם־ דער אף פאריין. פון סטאטוט דער ארומגערעדט אמאל ווידער

 ראסין, דאברושין, לעווין, ווענדראף, אנויכי, ראדין, אנוועזנד זיינען לונג
 אוים- און אןרד?ג קושניראורי טשארני, מ^רגאלים, גאדינער, וועווי^רקע,
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 ניט קיינער איז אוים, זעט גרופע, פראלעטארישער דער )פון לענדער
 פאריין דער באשטימט: ווערט פאריין פונעם פונקציעם די וועגן געווען(.

 מיט־ די פוץ אינטערעסן פראפעסיאנעלע מיט הויפטזאכלעך זיך פארנעמט
 לויט פאלן אויסערגעוויינלעכע אין איינגעארדנט ווערן אוונטן גלידער.

פארזאמלונג. אלגעמיינער דער פון אנווייזונגען די
 פאריין דער האט פראטאקאלן, דערמאנטע די פון זעען צו ס׳איז ווי

 גרופן־קאמף, צום נייטראל פארבלי_יבן געוואלט קלוימערשט פארמעל
 אבער רייען, זיינע אין געגאן איז וואס "שטראם"(, און גרופע )פראלעט.

 אינגאנצץ פאריין דער איז טאך אין לעפאנעם. געווען נאר איז דאס
 אים מעגלעכקייטן אלע מיט און "שטראם" פוגעם זי_יט דער אף געווען

געשטיצט.
 ווו פארזאמלונג, דערזעלבער אף ארט אן האט וואם פאקט, איין

 מיט הויפטזאכלעך זיך פארנעמט פאריין דער אז באשטימט, ווערט עם
 דעם באשטעטיקט מיטגלידער, אירע פון אינטערעסן פראפעסיאנעלע

געדאנק. פריערדיקן
 א געווארן באהאנדלט לעצט אף איז פארזאמלונג דערדאזיקער אף

 אנקלאגע, אן געווען איז עם דאברושינען. י. אף טייטש מ. פון אנקלאגע
 וועגן "שטראם אוונט דעם פון פארזיצער דער דאברושין, י. פארוואם

 אפ־ זיך האט "שטראם"( נומער ערשטן וועגן דיסקוסיע־אוונט )א זיך"
 כ. דער וואם אט דעבאטן. די אין ווארט א טייטשן געבן צו געזאגט
פאריין. ליטערארישן פין פארוואלטונג אין געשריבן האט טייטש

ן יי פאר ליטערארישן פון פארוואלטונג "אין

 און געוועץ ניט איך בין זיך" וועגן "שטראם אוונט ערשטן אפן
 האב אוונט צווייטן אפן פארשרייבן. געק;נט ניט ווארט צום זיך האב
 האב איך ווו קוויטעלע, א דאברושין כ׳ פ^רזיצער דעם דערלאנגט איך

 אויך אזעלכע זי_ינען אפישע דער )לויט סוינע אלם ווארט א געבעטן
 אן ומעץ ק בא ניט ארט וו ן יי ק האב איך איינגעלאדן(. געווען
 ניט אים ר א ג אלט וו איך י וו אזוי דערקלערונגען, שום

ן. ט ע ב ע ג
 די, אי "שטראם", אין שרייבן וואם •די, אי אז אכט, אין נעמענדיק

 ליטע־ גללכע מעל ר פא זיינעץ "שטראם", ן ר סע וי א שרייבן וואס
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 איך, געפין פאריין, איין אין פארייניקט נאך זיי דינען דא און ראטן
 ;ר מעל ו פא פון פרינציפן די אפילע ווידערשפרעכט האנדלונג אזא אז

 האב איך וואם דערפאר, כאשעד מער נאך איז עם און כאווערשאפט,
 אזעלכע צו וואם קעגנער, א אלם ארויסטרעטן וויל איך אז דערקלערם,

טאקט. מער מיט נאך זיך באציט מע אז טעווע, די איז
 איז, אוונט פון פארזיצער דער אז אכט, אין ווי_יטער נעמענדיק

 אקטי־ אן זייער אלנפאלם, פאריין, פון פארזיצער דער אויך מיר, דאכט
 דער אף ווי שטעלן, אנדערש ניט פראגע די איך בעט מיטגליד, וועד

האנדלונג. דידאזיקע אורטיילן זי זאל און פארזאמלונג אלגעמיינער

ש ט יי ט מ. פאריין פון מיטגליד
יאר". 1922 מיי ־טן9 דעם

 "אויס־ באשלאסן: און מעלדונג די באטראכט האט פארזאמלונג די
 און מעלדונג א אנגעגעבן האט טייטש ווי אזוי דאברושינען. געהערט

 פאר־ אלגעמיינע די זיך באפרידיקט דעטאליזירן, זי געקומען ניט אליין
דאברושין". כ׳ פוגעם דערקלערונג דער מיט זאמלונג
 לי־ פונעם אנהענגער ־ "שטראם" די האבן "דעמאקראטיש" אזוי אט

 א מויל דאס פארשטאפן וועגן פראגע די געלייזט קרען טערארישן
 ארויסטרעטן געוואלט האט ער ווייל דערפאר, נאר ליטעראט יידישן

 נאציאנאליסטיש־עסטעטיש־פארמאליס־ דעם קעגן ווארט קריטיש א מיט
"שטראם". טישן

 באשטאגד דעו־ באדי_יטנדיק ווידער זיך ענדערט יאר 1922 הארבסם
 שויכעט, כאריק, אי. זיי: צווישן שרי_יבער, ני_יע צו קומען עם קרי_יז. פון

 פארזאמלונג אלגעמיינער דער פון פראטאקאל פונעם נוסינאוו. האלקין,
 אויבנדערמאנטע די אז זעען, צו איז יאר 1922 נןגיאבער ־טן12 פארן

 דערדאזיקער אף ארגאניזאציע. אין געווארן אנגענומען זי_ינען כאוויירים
 פונעם ארבעט דער וועגן פראגע די ווידער זיך שטעלט פארזאמלונג
 פץ באריכט א אם געבן קושניראוו טייטש, ראדין, פאריין. ליטערארישן

 נו' ארבעט דער וועגן קרי_יז. דעם איבערעגיסטרירן אף ק^מיסיע דער
 מ׳פלעג—פאריין )אדער קרי_יז דער (1 באשלאסן: ווערט פאריין נעם
 פראפע־ די פארטיידיקן מיט זיך פארנעמט נאמען( דעם פלאנטערן $פט

 צייט נאענטסטער דער אף (2 מיטגלידער, זיינע פון אינטערעסן סיאנעלע
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 אין אריין טראגן כאוויירים אלע ביבליאטעק. א קרייז דער ארגאניזירט
 א געשאפן ווערט עם ווערק. זייערע פון עקזעמפליארן צוויי צו פאנד

 די פון באשטאנד אין שטיצע מאטעריעלע פארטיילן צו אף קאמיסיע
מארגאלים. און קושניראוו טייטש, כ״כ

 זיך הייבט מאסקווע אין ווען יארן, די זיינען 1923*1922 יארן די
 מיר זעען טעטיקייט. ליטערארישע אינטענסיווע אן "שטראם" אדום אן

 מיט בלויז פארנעמען צו זיך איבער בלי_יבט "פאריין" דעם אז טאקע,
 פארבע־ צי_יט יענער צו אבער שרי_יבער. די פון איניאנים מאטעריעלע

 פון לאגע די און לאנד, אין לאגע די אנגעזעען גאנץ שוין זיך סערט
 ווייניק איבער בלייבט פאריין דעם בעסערע. א ווערט שרייבער די

 א גאר ביז פאריין פוגעם ארבעט די איז יאר 1923 אין טאן. צו וואם
 פאר א בלויז דערגאנגען אונדז צו זיינען פרעסע דער פון שוואכע.

 (.1923 24/12 ,8/10 )דעם פאריין פונעם פארזאמלונגען וועגן מעלדונגען
ראל. איז ניט וועלכע שפילן צו אוף אינגאנצן הערט פאריין דער

געקירצט.—רעזאליוציע די *

 אופגעלעבט. אביסל פאריין פונעם ארבעט די ווערט 1924 אנהויב
 העברעישע וועגן מעמאראנדום מיטן פארבינדונג אין געווען איז דאם

 קינסטלער נאציאנאליסטשע ־ בורזשואז אנגעזעענע טייל א וואם שולן,
 געכאם־ די צווישן רעגירונג. דער דערלאנגט האבן וויסנשאפטלער און

 דער פון מיטגליד א — האפשטיין דאוויד געווען אויך איז מעטע
 אנ־ ליטעראטן. פון פאריין פון מיטגליד א און "שטראס״־רעדאקציע

 פארזאט־ אלגעמיינע אן געווארן צונויפגערופן איז 1924 פעווראל הויב
 א נאך מאסקווע. אין קינסטלער און ליטעראטן י.ידישע אלע פון לונג

 פאלגנ־ געווארן אנגענומעץ איז פראגע דער פון באהאנדלונג .גענויער
* האפשטיין. ד. וועגן און מעמאראנדום דעם וועגן רעזאליוציע דיקע

 דעריידישערבור־ פון אנגריף דער און נעפ דער .1״
קולט־פראנט אפן זשואזיע

 מאטעריע־ פון מעגלעכקייט די בורזשואזיע דער פאר באשאפנדיק
 אף האפענונג איר בא ארויסגערופן נעפ דער האט אנזאמלונג, לער
 אין ווירקונג. פאליטישע איר אויך רעסטאוורירן צו מעגלעכקייט דער

31



 ווערן פארשטעלט אמאל אפן, אמאל לעבן. פון געביטן פארשיידענע
 דעראבערונגען אנדערע דייאדער קעגן אנגריף־אקציעם אונטערגענומען

 מאסשטאב, אלפארבאנדישן אין עם איז אזוי ארבעטער-קלאם. פונעט
סוויווע. יידישער דער אין אריך עם איז אזוי

 *קאמונים און סאוועטישן דעם פון אפשניט ?ידישן דעם האלטנדיק
 בורזשואזיע יידישע די שטרעבט שוואכסטן, דעם פאר פראנט טישן

 קולטו־ ארן אידעאלאגישן אן מאכן צו אפשניט דעמדאזיקן אין דאפקע
 כווא־ אידעאלאגישע טאן פלייץ א זאלן עם וועלכן דורך דורכרי_ים, רעלן.
 ראטנמאכט דער און ארבעטער־קלאם דעם פרעמד זיינען וואם ליעם,
 באלע־ בורזשואזיע יידישע די און □וויווע, ניטי.ידישער דער אין אויך

 פאדע־ אירע מיט ראטנמאכט די סיסטעמאטיש און אקשאנעסדיק גערט
 דעראבערוג־ רעוואליוציאנערע די גונסטן איר צו אפשאפן וועגן רונגען

 פאר־ געוועזענע די דורך זי האט אזוי ארבעטער... ?ידישע די פרן גען
 כארקאוו אין און מינסק אין קארשולן געוועזענע די פון וואלטונגען

 צום געווענדש זיך מאסקווע אין קאכלעפל קאהעלשע די מיט צוזאמען
 אלפארבאג־ דעם און ק. א. צ. אלרוסלענדישן צום ק., א. צ. אוקראינישן

 די צוריק אומקערן זיי זאל מע באקאשע, א מיט )ציק( ק. א. צ. דישן
 פאר־ לאנג שוין זי_ינען וראם וויטעבסק, און כארקאוו מינסק, אין שולן

 ארבעטער. יידישע די פון בילדונגס־טעמפלען אין געווארן וואנדלט
 זי, האט כיישעק, דאזיקן איר אין מאפאלע א נאטירלעך, באקומענדיק,

 נאר, נעפ״אנגריף, איר פון אפגעזאגט גיט זיך בלויז ניט פונדעסטוועגן,
 פון יעסוידעס די אף גופע קלעפ אירע ווענדן זיך פרוווט זי פארקערט,

 די אף—ארבעטער־מאסן ?ידישע די פון בילדונג קאמוניסטישער דער
 אפטיילן דעם אף און שול דער אין מוטער־שפראך דער פון פרינציפן

שול. דער פון רעליגיע די
 יידישער נ?יער דער פרן יעסוידעס די קעגן אנגריף־אקציע אזא אלם

 און ליטעראטור יידישער דער פרן טועי■ יידישע מיר, האלמן קולטור
 לא־ זי_ינען וועלכע מענטשן, גרופע א וואם מעמאראנדום, דעם קונסט,
 קולטורע־ זייער פון אינטערעסן די און מאסן יידישע די פרעמד כלוטן

 רעכט אירע אין "אופשטעלן וועגן דערלאנגט האט אנטוויקלונג, לער
שפראך". לאשנקוידעשדיקע די
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 ר ע ד אין ט כ א מ נ ט א ר ר ע ד פון ט יי ק עטי ר־ט קולטו די .2
ע וו י וו ס ר ע ש י ד יי

 מיר האלטן ברענגט, מעמאראנדום דער וואם אינפארמאציע, די
 *אונטער—ציל דעמועלבן האט וואם אינסינואציע, דורכויסיקע א פאר

 פ. ק. ר. דער פון און ראטנמאכט דער פון קולטור־טעטיקייט די צורי_יםן
 דער מיט פארבונדן ארגאניש זיינען מיר סוויווע. יידישער דער אין

 אנטייל נעמען מיד ארבעטנדיקע, און ארבעטער ;ידישע די פון סוויווע
 ארבעטן יידיש, אף זשורנאליסטיק סאוועטישער פארטיעשער, דער אין
 אף ארוים טרעטן קולטור־אנשטאלטן, סאוועטישע פארטיעשע, די אין

 אין און קיינמאל דערקלערן: מיר ארן ארבעטער, יידישע פון אוונטן
 אינטענ־ אזא געפירט ניט זיך האט סוויווע ?ידישער דער אין ערגעץ
 ווי לעבן, 1פו געביטן אלע אין קולטור־ארבעט פרוכטבארע און סיויע

 אלע פאר ראטנפארבאנד אין איצט זיך פ־רט און געפירט זיך האט זי
 דורך פ., ק. ר. און ראטנמאכט דער דורך רעוואליוציע דער פון יארן

 אלם העברעיש, פון פארפאלגונגען קיינע ארגאנען. ?ידישע זייערע
 קלארע א און פעסטע א געווען ס׳איז נאר געווען, ניט זיינען שפראך,

מאסן. די בילדן פון זאך דער אין ליניע סאוועטישע

ן ר פי וים א .3

 פון פארזאמלונג אלגעמיינע די האלט אויבנגעזאגטן, פון גרונט אפן
 דער־ די אז מאסקווע, אין קונסט און ליטעראטור יידישער פון טוער די

 פון פארייניקונג א פאר זיך מיט שטעיט וואם מענטשן, גרופע מאנטע
 באגייס־ זלינען וואם אינטעליגענטן, בורזשואזע פון קאכלעפל קאהעלשע

 יידישער דער אין נעם כון אינטערעסן אידעאלאגישע די דורך טערט
 קולטור־ ניט־יידישע אינפארמירטע ניט לאכלוטן פון אויך און סוויווע,

 צח זיינען און טאעם א אין געווארן אריינגעפיוט זיינען וועלכע טוער,
 מע וועמען אימפאנירן צו ציל מיטן זאך דער צו געווארן געצויגן

 ניט דורכוים מעמאראנדום איר מיט האט גרופע דידאזיקע ז!ז דארף,
 יידיש? די פון בילדונג און קולטור דער פון אינטערעסן די געמיינט

 אין טיילווייז, זיין מעג אופשטעלן, פון ציל דעם נאר ארבעטער־מאסן,
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 אוג־ לעבנם־ארדענונג קאהעלש־קאנפעסיאנעלע די סוויווע יידישער דער
ציאניזם. פונעם עגודע דער טער

 וועלכער קונסט, און ליטעראטור יידישער דער פרן טוער יעדער
 דער־ זיך שליסט ארויסטרעטונגען, ענלעכע צו נאמען זי_ין פארייניקט

 פון און ארבטנדיקע די פון סוויווע דער פון אוים באוווסטזיניק מיט
טוער. קולטור־קינסטלערישע זייער פון מישפאכע דער

 אויסלענדער אונטערגעשריבן: .1924 פעווראל, ־טן3 דעם מאסקווע,
 דאברושין, גראיאווסקי, גארדאץ, גאדינער, גילדין, גורעוויטש, אקסלראד,

 יאפע, טשייקאוו, טייטש, טשארני, וועוויארקע, מיכאעלם, ־ וואפסי
 פינינבערג, פערסאוו, מייעראוויטש, מארגאלים, לויטער, כאשטשעוואצקי,

שויכעט. רעזניק, ראסין, ראדין, ראפאלסקי, קיפנים, קושניראוו,

אפשטיין ה ד י וו א ד עגן וו

 און ליטעראטור יידישער פון טוער פון פארזאמלונג אלגעמיינע די
 אונטערן וואט באדויערונג, טיפסטע איר אוים דערמיט דריקט קונסט

 דיב־ פון אונטערשריפט די מיד געפינען העברעיש וועגן מעמאראנדום
 אויסגע־ זיך ער האט דערמיט אז האלטן, מיר האפשטיין. דאוויד טער

 ארבעטן וואס קולטור־טוער, ?ידישע די פון מישפאכע דער פון שלאטן
 זי_ין וועט ער קאלזמאן אז מאסן. ארבטנדיקע די פרן סוויווע דער אין

 אונדזער אין זיך באטייליקן ניט ער קאן פאריכטן, ניט עפנטלעך שריט
ארבעט־מאסן. יידישע די פון סוויווע דער אין ארבעט אלגעמיינער

אונטערשריפטן. דיזעלבע

 נייטיק פאר געפונען האט "שטראם" זשורנאל פונעם רעדאקציע די
איניען: דעם וועגן דערקלערונג פאלגנדיקע גיבן צו

 די פון פערזאנען די אין "שטראם" זשורנאל פונעם רעדאקציע "די
 דעריפארזאמלונג אף האבן קושניראוו, און דאברושין אויסלענרער, כ״כ

דערקלערונגען: פאלגנדיקע געמאכט
 גאנץ א פראגע דערדאזיקער אין איז "שטראם" פונעם פאזיציע די
 יידן־ די פון ליניע דער מיט צוזאמען פאלט זי—שארפע און קלארע

קאמוניסטן.
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 אונטערצושרי_יבן זיך רעכט שום קיין געהאט ניט האט האפשטיין
 אונטערשריפט זיין "שטראם". פון רעדאקטער אלם דאקומענט אזא אף
 פון רעדאקציע דער פון אוים אים שליסט דאקומעגט יענעם אף

"שטראם".
 צו ליטעראטן־פאריין דעם געטאן שטויס א האט אקציע דידאזיקע

 מיט־ טעטיקסטע די פון איינער טשארני, ד. שרי_יבט דעם וועגן ארבעט.
(.1925 26/6 )״וועקער״ יארן יענע אין פאריין פונעם גלידער

 געוויסע א מערקן אנגעהויבן זיך האט צי_יט לעצטער דער "פאר
מאסקווע. אין שרי_יבער ?ידישע די צווישן אופלעבונג
 באדויער־ מיטן פארבונדן טיילווייז איז אופלעבונג דידאזיקע עמעם,

 מאסקווע אין ליטעראטן יידישע די אבער האפשטיין־סקאנדאל, לעכן
 און זוכענישן ריין־ליטערארישע די אויסער אז דערפילט, פלוצים האבן

 וועלכן פעלד, קולטור־געזעלשאפטלעך ברייט א דא נאך איז בענקענישן
 פארוואקסן ניט זאל ער קעדיי אויסמעסטן, צייט צו צייט פון מוז מע

ווילד־גראז. מיט
 וועלכן מיט אימפעט, דעם און אכדעם דעם באווונדערן צו ס׳איז און

 האבן סטאזש( און ריכטונג פון אונטערשייד )אן ליטעראטן ?ידישע די
 געזעלשאפטלעכן פלוצלונג־אנטדעקטן דעם אף אוועק לאז א געגעבן זיך

געפאר... איז ס׳ניט וועלכע א אים אף באמערקט מ׳האט נאר ווי פראנט,
 בעסטער דער און אנזאג בעסטער דער איז געזעלשאפטלעכקייט און
קולטור־טעטיקייט. ווי_יטערדיקער דער פאר מאשקן

 גע־ א נאר ניט איז שרי_יבער יידישע אלע די פון מאניפעסט דער
 א נאר רעאביליטאציע־מאניפעסט, א ניט איז לעגענהייט־מאניפעסט,

 גאנצן דעם אף ארוף לייגט דאס אקט. געזעלשאפטלעכער וויכטיקער
היםכל_יוועםן. געוויסע קאלעקטיוו שרי_יבערישן

אקציע: דער אט פון רעזולטאט שטיקל א אפילע דא שויץ ס׳איז
 פאריין, פונעם פארזאמלונג אלגעמיינע אן פארגעקומען איז טעג די

 אין רעגלאמענט, ני_יער א געווארן אנגענומען איינשטימיק ס׳איז ווו
פונקטן: אזעלכע אויך אנדערע צווישן דא ס׳זיינען וועלכן

 ם ר א פ ט א ל פ אידעאלאגישער דער פאר ד א ם ע י "אלם
 אס וו ע, י צ ו י ל א ז ע ר די גענומען ווערט ן יי פאר פונעם

 ע ש י ד יי ער וו ק מאם די פון ארן וו גע ן ב י שר יע ג ר ע ט נ ו א ז אי
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 אין געווארן פארעפנטלעכט און ר ע ו ט־ט ם נ ו ק און ר ע ב י_י ר ש
פעווראל. ־טן12 דעם "עמעם",
איז: פאריין דעם פון צילן די און

 פון וו ע צ א מ ן כ ע ל ט פ א ש ל ע ז ע ר־ג ו ט ל ו ק ם דע ן ב י ו "ה ( 1
לעזער־מאסן". די און ליטעראטור ?ידישער דער
י ד יי דער ישן וו צ פארבינדונג ענגע אן "איינשטעלן ( 2

לעזער־מאסן". די און ליטעראטור שער
 ?ידישע די פון פאריין דער האט פונקטן, דידאזיקע פרן זעט מע ווי

 קולטור־ ברייטן דעם אף ארויסצוגייץ באשלאסן סאפקאלסאף ליטעראטן
 מיט פארבינדונג ענגער אין זיך שטעלן און שליאך געזעלשאפטלעכן

מאסן. ארבעטנדיקע ;ידישע די
 שרי_יבער ?ידישע די וויפל אף באוולזן, וועט צוקונפט נאענטסטע "די

 וועלן-יא אויב און לעבן אין פארווירקלעכן דאס וועלן מאסקווע אין
 צו־ אדער לעזער דער םי_י צדאדים, ביידע די דעם פון געווינען זיכער

 מאדערנער דער צו וועגן די ורעל שרי״יבער, דער םי_י און הערער
 געזעלשאפט־ ני_יער ברייטער דער דורך נאר ליגן ליטעראטור יירישער

לעכקייט".
 ארבעטן צו אן ליטעראטן־פאריין די הייבט ־טן1924 אין ווירקלעך,
 ריי גאנצע א מיר טרעפן יאר דעם פון "עמעם" אין אינטענסיווער.

 מאסקווע אין ליטעראטן ?ידישע פון פארייניקונג דער פון מעלדונגען
 באוווסטע די פיגורירן צו אוף אפיציעל הערן עם ליטאוונטן. וועגן

 עם וואס אוונטן, די פון אנטיילנעמער די כאטש "שטראס״־דינסטיקן,
"שטראם". אין וואם דיזעלבע, קימאט זי_ינען פארייניקונג, די אי_ין ארדנט

 געווארן דורכגעפירט 1924 העלפט ערשטע די זיינען אוונטן אזוינע
צענדליק. א בא

 פון פארייניקונג מאסקווער דער פון מעלדונג ,51 נוט. ״עמעם״ 2 3
— אוונט ליט. א וועגן שרי_יבער ?ידישע

לידער. ־ פיגינבערג לייענט: 4 3
 מאסקווע אין שרי_יבער יידישע פון פארייניקונג דער פון מעלדוגג 8 3
אוונט. אן וועגן

אזא". צייט א "אין מייעראוויטש לייענט 10/3 דעם
אוונט. ליט. א וועגן פארייניקונג דער פון מעלדונג-16/3

42



 ש. פון אנטקעגן" "טאג וועגן וועוויארקע א. לייענט 17/3 דעם
גאדינער.

ליטאוונט. א רועגן פארייניקונג דער פון מעלדונג—2/4
 ליטעראטור פרן "ארגאניזאציע רייטבארג: כ, לייענען וועט עם—9/4

יעסוידעם". וויסנשאפטלעכע אף
 אין שרייבער יידישע פון פארייניקונג דער פון מעלדונג-12/4
 ארויס־ וועלן עם "שטראם". וועגן דיכפוט־אוונט א וועגן מאסקווע

 מייערא־ וועווי^רקע, דאברושין, גאדינער, אויסלענדער, כ״ב די טרעטן
קושניראוו. און וויטש

 שריי י.ידישע די פון פארייניקונג מאסקווער דער פון מעלדונג—7/5
.17/5 דעם פארזאמלונג אלגעמיינער אן וועגן בער

 אקציע. וויכטיקע גאר ביז א פאריין דער אונטער נעמט 1924 אין
 קאג־ אלפארבאנדישע אן צונויפצוררפן איניציאטיוו די זיך אף נעמט ער

שרי_יבער. ?ידישע פון פערענץ
 צונויפגערופן ניט סיבעס אומבאקאנטע צוליב איז קאנפערענץ די

 האט קאנפערענץ אזא צונויפצורופן אליין פרווו דער אבער געווארן,
 פאריין, פונעם טעטיקייט די זיך פארשטארקט עם אז געזאגט, איידעם

ארפגאבעם. ברייטע זיך פאר שטעלן צו אן הייבט ער אז
 מען דארף ליטעראטן־פאריין דעם פון ארבעט פארשטארקטע די

 האבן וואס "שטראם", פונעם פאזיציעס די מיט אוים, ווי_יזט דערקלערן,
 אג־ קריטיק מארקסיסטישער דער פון אנגריף אונטערן צייט יענער אין

 סאף זיינען זעען, וחיטער מירן ווי ווערן, צו אפגעשוואכט געהויבן
 דעם אופצורי_יםן פרווון ערנסטע אייניקע געווארן געמאכט יאר 1923

 לי־ דעם אין קריטיקירן. שארף גענומען "שטראם" דעט מ׳האט "שטראם".
 פארצוזעצן מעגלעכקייט א "שטראס״־גרופע די געפינט פאריין טערארישן

 וואם ליטעראטן־פאריין,—פירמע ני_יער א אונטער ארבעט פריערדיקע איר
 מעמא־ דעם קעגן רעזאליוציע דער דורך אפגעפרישט אביסל זיך האט

האפשטיינען. קעגן און העברעיש וועגן ראנדום
 א אריינצובלאזן געווען שווער שוין איז פאריין דעם אין אבער
 "שטראם". פון שפאלטונג די אונטערגעקומען איז עם $טעם. לעבעדיקן

 יידסעק־ א אין פארוואנדלט זיך האט שרייבער־גרופע פראלעטארישע די
פון טייל לינקן דעם רייען אירע אין ארי_ינעמענדיק "מאפפ", באם ציע
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 פון מימגלידער די "יונגוואלד״־גרופע~סע דער פון טייל א "שטראם",
 שרייבער־גרופע פראלעטארישער דער פון מיטגלידער די םי_י "שטראם",

 ליטעראריש־ טאר פעלד א געהאט ארגאניזאציע ני_יער זייער אין האבן
 צוויי די אויסער געשטאנען זי_ינען וואס די, ארבעט. געזעלשאפטלעכער

 פאליטיש געזעלשאפטלעך םי_י ליטעראריש, םי_י געווען זי_ינען גרופעם,
 פאר־ נישט ארבעט זיין האט פאריין דער רוקנביין. א ^ן אנמעכטיק,

געזעצט.
 סאף סאמע צום שוין אוים, ווייזע קרי_יז, דער זיך האט ליקווידירט

 )ייד־ שרי_יבער־גרופע פראלעט. דער פון פראטאקאל א אין יאר. 1924
 גיל־ כ״כ די פון אנוועזנהייט דער בא 1924 18 11 דעם מאפפ( סעקציע

 פונקט צווייטן אין ווערט פערסאוו, ראבין, שויכעט, וועוויארקע, דין,
 ליטעראסך דעם ליקווידירן וועגן פראגע די געשטעלט טאג־סיידער פון

 וועגן "עמעם" אין מעלדונג א געבן באשלאסן: ווערט עם פאריין.
 ליק־ צו אים קעדיי קרייז, פון פארזאמלונג אלגעמיינע אן צונויפרופן

ווידירן.
 פאר־ אלגעמיינע לעצטע די איז טייטש, כ׳ פונעם אנגאבעס די לויט
 קינסטלער און שרעבער יידישע די פון פאריין מאסקווער פונעם זאמלונג

 די געשטאנען איז פארזאמלונג דער אף .1924 22 11 דעם פארגעקומען
 געדארפט האט וואם קולטור־צוזאמענפאר, ערשטן דעם וועגן פראגע
פארקומען. אינגיכן
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ל ט י פ א ק ־ט3

"שטראם״־גרופע די

 געפונען "אייגנס״־אידעאלאגיע די האט פארזעצונג בוילעטסטע איר
 גרו- יאר 1922 אנהויב זינט זיך האבן וואם שרייבער, גררפע דער אין

 אין 1922 דערשי_ינען )אנגעהויבן ״שטראם״ זשורנאל דעם ארום פירט
 שריי־ פון גרעסטנטיילם באשטאנען אין גרופע דידאזיקע מאסקווע(.

 קיעור פרן אריבערגעוואנדערט 1922—1921 יארן די אין האבן וראם ־בער,
 "שטראם" צום זי_ינען "אייגנס״־טראדיציעם דידאזיקע מאסקווע. קי_ין

 ארום גרופירט יאר 1921 אין זיך האבן רואם שרי״יבער, די דורך געגאן
 בא־ צי_יט יענער אין "קולטור־ליגע" דער בא האבן און )ק?עוו< "ליריק"

 צענדליק א בא ארויסגעבן ליטעראטן( מאסקווער מיט )בעשוטפעם וויזן
קריטיק. און דיכטונג ביכלעך קליינינקע

 בירגער־ דער און אקטיאבער־רעוואליוציע די וואס צעטומלונג, די
 קליינבירגערלעכער דער פון רייען די אין אריינגעבראכט האט קריג

 די״יידישע אף פארשטארקט. 1920־21 יארן די אין ווערט אינטעליגענץ,
 פאגראמען, פעטליורישע די שטארק ווירקן שרי_יבער קליינבירגערלעכע

 שרי_יבן נישט זאל עמעצער זעלטן זייער איז דיבטער דידאזיקע צווישן
 דורך דיכטער דידאזיקע זעען ועוואליוציע גאנצע די טעמע. דער אף

פאגראמען־שוידער. פונעם פריזמע דער
 יידי־ דער פון רייען די אין ברענגט צעטרמלונג קלענערע קיין ניט

 מאנעווער געניאלער דער אריין אינטעליגענץ קליינבירגערלעכער שער
נעם. פארטיי~דער דער פון
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 מישן באנאנד לאנד אין מיר האבן נעם פון יארן ערשטע די אין
 די פין וווקם באשטימטן א עלעמענטן סאציאליסטישע די פון שטי_יגן

 גערויסע א אויך יךז טימ ברענגט דאם עלעמענטן. קאפיטאליסטישע
 אידעאלאגיע קליינבירגערלעכער און בורזשואזער דער פון אופלעבונג

 פארשיי־ אין העדן זיך לאזט נעפמאן דער לאנד. אין שיכטן אייניקע בא
ליטעראטור. דער אין אויך דערין געביטן, אידעאלאגישע דענע

 דורך קאמפליצירטער לאגע די ווערט סוויווע יידישער דער אין
 לאנד, גאנצן אינעם רוינירונג די שטעטל־פראבלעם. אזויגערופענער דער
 בירגער־קריג, און מילכאמע אימפעריאליסטישער דער פון רעזולטאט א ווי

 אין מאכט ראטנרעגירונג די שטעטל. אפן פילן באזונדערם זיך לאזט
 געזונט צו רועג אפן שריט אנגעזעענע ערשטע די ערשט צייט יענער
 באפעל־ שטעטלדיקער יידישער דער פון לעבנסבאדינגונגען די מאכן

 אנדערע. און ערדארבעט צו זי אריבערפירן דורך אוקראינע אין קערונג
 פאגראם־יארן. שוידערלעכע די פון נאכווייענישן די צו נאך קומען דערצו

 יענעם אין ליטעראטור אונדזער אף ווירקונג שטארקע א האט אלץ דאם
 נאך ז?ךנען וועלכע דיכטער, קליינבירגערלעכע יידישע די אף פעריאד.
 שווע־ אלע די אטא דריקן יערושע, בורזשואזער היפשער מיט באלאדן
 פון דיכטונג דער אין אויסדריק בוילעטן זייער באקומען און ריקייטן

יארן. יענע
 דעזאר?ענטירטקייט דעי אין פילן עם זיך לאזט אלץ פאר פריער

 (.1921) פעריאד יענעם אין דיכטונג קליינפירגערלעכער יידישער דער פון
 אין ליד א אין פארהוילן". וועג "דער איז דיכטער מין דעם אטא פאר

האפשטיין: דערציילט (1921 )״ליריק״־ ״גינען־געורעב״ ביכעלע

 מיט דער אין
 נאכט דער פון

 וועזן מי_ין שטייט
 וואכט און

 דעם, אף אלץ
 שפאנט דארט וואם

 הוילן, נאכטיקע איבער
גאמען קייץ וואם
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 האט, נאך
 הילך קיין וואם
 טראט. זי_ין גיט

 איז וועג זי_ין וואם
פארהרילן.

האפשטיין(—"גינען־געוועב" )פון

 אין דאמאלם זיך קלאגט רעזניק ל. און נעפל, אין איז רעוואליוציע די
 )ביבליא־ אופגאנגען" בלייכע "אין לידער ביכעלע ערשט זיין אין ליד א

(.1921 טעק־״ליריק",

 אנפל?ען שניייקע
 גענומען האבן

 פארשפינען, פארדרייען,
 געשווינדל גרויען מיט

• ארומען. אלע מיינע
 געלויערט האב איך און
 פאכעד אוראלטן מיט
היילן. פון כוישעך אין
 געטוליעט זיך האב איך
 — ניירטאמיד קאלטן צום

פונקען געיארשנטע

 דוירעס דערשראקענע פון
טונקל. וואלדישן אין
 געטוליעט זיך האב איך
 פאכעד אוראלטן מיט
ווינקל. הייליקן אין

אופגאנגען"( )"בלייכע

 בי־ דאברושינם י. ארוים גייט "ליריק״־ביבליאטעק דערזעלבער אין
 בלאקם וועלכן אין בלאק, א. סימוואליסט ריסישן דעם וועגן כעלע

 עמאציעם און געדאנקענגאנג דעם או׳־סגעדריקט האט וואם פעסימיזס,
 שע־ ווי ארויסגעשטעלט ווערט אדלטום, רוסישן אוגטערגייענדיקן פונעם
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 דער אח אשטייגער, "קהלת", דער ווי "אט פעסימיזם, פערישער
 עלעך "ליריק״־ביב די מענטשהי_יט", גארער דער פרן פעסימיזם, רישער
"שטראם". צום פארשפילן אייגנטלעכע די זי_ינען

 רעשטלעך די קאנצענטרירט צי_יט א אף ווערן "שטראם" דעם ארום
 איז וואם יינגערע, גרופע א צו קומט זיי צו "אייגנס״־גרופע. דער פון

 נאציאנאליסטיש־אינדיווידואליסטישן אונטערן ארונטערגעפאלן צי_יטווי_יליק
 דעם אופרייסן געהאלפן דערנאך האבן און "שטראמיסטן" די פון גי_יםט

"שטראם".
 און שרי_יבער יידישע די צווישן צושטאנד אידעאלאגישן דעם וועגן

 קאנ־ זייער וועגן אויך ווי צייט, יענער אין מאסקווע אין קינסטלער
 יאר ו922 יאנוואר איז וואס פאלעמיק, די בילד א גיט טעטיקייט קרעטער

 ליטוואקאוו כ׳ דעם צווישן "עמעם" פון שפאלטן די אף פארגעקומען
ליטעראטן. גרופע א צווישן און "עמעם"( פון )רעדאקסער

 גאנצע א ארויסגעשטעלט ארטיקל זיין אין האט ליטוואקאוו כ׳ דער
געשריבן: ארטיקל זיין אין האט ער שרייבער. די צו טיינעם ריי

 דעם מיט פילן "וואס ליטעראטן, מאסקווע אין ארום זיך "דרייען
 שויט־דער־ אין אדער מונע קולטורעל־עסטעטישע זוכן און קאמוניזם",
 —פאצעטן בורזשואז־ליטערארישע פון פאזעם בעקיוונדיקע פון שיינונגען

 דער פון טרוימער פארצווייפלטע פון מיקלאסים שטילע די אין אדער
 מיטן צוזאמענבונד ארגאנישן דעם קולטור. בורזשואזער אפגעלעבטער

 אויסגעהאדעוועט, פאקפיש זיי האט וועלכער ארבעטער־קלאם, ?ידישן
 אזעלכע מיט באהעפטן זיך ווילן און טאג, יעדן מיטן זיי פארלירן

 אין ניט זיך געפינען זיי וואם בלויז ניט וועלגע שכראמען, גי_יסטיקע
 פראלעטאריאט, פונעם קולטור אופקומענדיקער דער מיט איינקלאנג

 לאנגער א נאך ווען און איר. צו סטירע אפענער אין זיך געפינען נאר
 פאליסיש־ליטע־ א געווארן געשאפן דאך איז האפסאקע שווערער און

 ליבע, אין אפט זיך מען דערקלערט "עמעם", דער צענטער, רארישער
פוסטקייט... פון אטמאכפער אן אים ארום באשאפט מע אבער

 דאם דערציילט אט ווערן? אנגענומען "עמעם" אין וועט אלץ ניט
 פאקט: א "פראוודא" און "זוויעזדא" פון עפאכע דער פון ביכל ציטירטע
 א פאר זעלטענער א מיט פלעגט כאווער אויסלענדישער אן "איינער
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 צווייטן, נאכן ארטיקל איין צושיקן זעלבסטאפפערק״ט ליטעראטער
 צוויי; נאר געווארץ אפגעדרוקט זיינען ארטיקלען פופציק די פון נאר

"ליטעראסורעריי". צוליב געפאסלט געווען זי״ינען איבעריקע די
 דער צו אינטערעם ארגאנישן סטיכישן, אינערלעכן אן מען האט

 אלץ. אף געקוקט ניט איר, פאר מען שרי_יבט פרעסע, פראלעטארישער
 וואלט עפשער מעכאיעוו. עפעם צו דאך איז קאמוניזם" דעם "מיטפילן

 ליטע־ דידאזיקע וואם קארבאנעם, איינציקע און ערשטע די געווען עם
ארבעטער־זאך. דער פאר געבראכט וואלטן ראטן

 איבער־ האט מאסקווע אין עמיגראציע ליטערארישע יידישע די נאר ...
 צוויי כוש. קולטורעל־עסטעטישן קליינעם זייער א ארויטגעוויזן הויפט

 מעלוכישער מאסקווע: אין אנטשטאנען זי_ינען דערשיינונגען קולטורעלע
 פאר־ ניט מען האט "עמעם". דער לעצטנם, און, קאמער־טעאטער יירישער
 אונדז פאר איז פרייד אומגעריכסע אן פאר וואם אפצושאצן, שטאנען

 מע ביז געקעמפט, יאר גאנץ א אים קעגן האט מע און—טעאטעו דער
 איצטער יעש. גרויסער א איז ער אז זי_ין, מוידע געמוזט סאפקאלסאף האט

 מע וועלכץ און—אנערקענט מע וועלנן "עמעם", מיטן ענלעך עטוואס
פאקטיש. איגנארירט

 וועט און איז ער עקזיסטירן. וועט און עקזיסטירט "עמעם" דער
 ווירקט ער צי^טונג. קאמוגיסטישע יידישע צענטראלע די ווערן בעעמעם

 דער פון לעבן קולטורעלן און פאליטישן אפן ווירקן מער נאך וועט און
 מיטארבעטער קאדרען דערצ?ען וועט ער ארבעטער־סוויווע. יידישער

 ארבעטערשאפט דער פון סי! אינטעליגענץ, פראלעטארישער פון סיי
 ליטעראטן, מיטפילנדיקע און פובליציסטן כאוויירים אלע די אבער גופע.
 מיט געבורטס־פער?אד שווערן דעם אין איצט ניט אונדז העלפן וואם
 פארפעסטיקן זיך וועט "עמעם" דער ווען וויסן: זיי זאלן שאפונג, זייער

 עם ער וועט כעזשבוינעם, "אלטע" דערמאנען ^אף צייט מער קריגן און
פיייק׳" גאר איז ער וועלכער אף לי״ידנשאפט, דער מיט טאן

י. 1922 יאנוואר 9
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געעגטפער^• ליטעראטן יידישע מאסקווער גרופע א האט דעם אף

!רעדאקטער כאווער "כאשעווער
 מאסקווע, אין ארוס" זיך "דרייען וואס ליטעיאטן, גרופע א מיר,

 בא־ שווערער דער וועגן ארויסזאגן זיך כויוו אונדזער פאר האלמן
 פון 6 נומער אין געווארן געווארפן אונדז אף איז וואס שולדיקונג,

,עמעם".
 אייג־ דער איז און געווען בעפיירעש איז ארבעטער יירישער דער

 ווירקלעך ס׳וואלט און ליטעראטור, יידישער ער ד פון לעזער ציקער
 איצטיקן אין ווען ארבעטער־קולטור, רעוואליוציאנערע די פארלאזן געהייסן
 פאר־ פאר ,מיקלאטים" שאפן מיט פארנומען זיך מיר וואלטן מאמעגט

וועלט. בורזשואזער אפגעלעבטער דער פון טרוימער צווייסלטע
 פון טאט רעוואליוציאנערן צום ליבע" אין "דערקלערונגען אונדזערע

 ווירק־ וואלטן מיר ווען קלאנג, פוסטער א געווען וואלט ארבעטער, דעם
ווערטער. די בא בלויז בלי_יבן לעך

 אין דערציילט ווערט עם ווי אזוי, לאגע די בעעמעם איז צי אבער
רעדאקטער? כ׳ דעם פון ארטיקל דעם

 באדינגונגען שווערסטע די בא האט עמיגראציע" "ליטערארישע די
 קול־ און קונסט פאר ארבעטן צו אופגעהערט ניט לעבן מאסקווער פון

 איג־ ־טער3" ארבעטער־קלוב אין ראלע אנפירנדע אן שפילנדיק טור,
 צו ארבעטער־אודיטאריע דער פון אינטערעס דער ווו טערנאציאנאל",

ליטעראטן. י.ידישע די דורך בלויז געהען באפריריקט איז קונסט־פראג
 סיסטעמאטישע און ארויסטרעטונגען ליטערארישע עפנטלעכע אלע
 אויס־ זיעען אנשטאלטן ?ידישע העכעדע מאסקווער די אין לעקציעם

מאסקווע". אין זיךארום דרייען ,וואס ליטעראטן, די דורך געווארן געפירט
 מעשעך אין ליטעראטן די פון ע-ערגיע גאנצע די איז דעם, אויסער

 ליטעראטור־ יעניקע דיי שאפן צו אף געווען געווענדט יאר דעם פון
 קינסטלערישע די פארטיפן און אויסטיילן זאל וואם קונסט־טריבוגע, און

צי_יט. אונדזער פון אויסגאבן
 בא־ דאך מיר האבן צאל, קלייגער אזא אין מ^סקווע אין בלייבנדיק

 "קולטור־ליגע" קאמוניסטישער דער פון הילף דער מיט שאפן צו וויזן
 צען ארויסגעלאזט שוין האט וואם "ליריק", ליטעראטן־פארלאג דעם
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 ווי ארבעטער־ארגאן ?ידישן א פון אפגעשאצט שוין זיינען וועלכע ביכלעך,
בארעכטיקט. דערגרייכונגעץ ערשטע זי_ינע פון שוין איז וואם אנהויב, אן

 צו צוגעטראטן מעגלעכקייטן ערשטע די בא מיר זיינען דערצו
 וועלכן ארום "שטראם", זשורנאל ליטעראריש־קינסטלערישן דעם שאפן

 ארגאניזירן באדארף וואם סוויווע, יענע זיך וועבן צו אן שוין ס׳הויבט
 די פארלאזט גיט האבן וועלכע קויכעם, ליטערארישע צעשפליטערטע די

ארבעטער־קולטור. רעוואליוציאנערע
 קיינמאל האבן ליטעראטן ?ידישע די אז זעלבסטפארשטענדלעך,

 פוסטקייט" פון "אטמאספער געדאכטע די שאפן צו געשטרעבט ניט
 און פאליטיש־שעפערישע איינציקע די איז וואם "עמעם", דעם אדום

 ארבעטערשאפט ?ידישער דער פון צי״ימונג קעמפעריש־באגייסטערטע
לענדער. אלע פון

 וואם דעם, דורך געווינען ארבעטער ?ידישער דער וועט צי אבער
 צייטונג צענטראלער דער צוליב אפילע וועלץ ליטעיאטן יידישע די

 צי פארטיפונג־ארבעט? קינסטלערישער גרעסטער דער פון זיך אפזאגן
 געגאנגען טאמיד סאפקאלסאף איז וואם ליטעראטור, יירישע די דארף

 די אף קארבאנעס אירע אויך געגעבן און ארבעטער־שיכטן די מיט
 דער ווי קארבן", "איינציקן דעם ברענגען נאך זי דארף צי פראנטן,
"עמעם"? דעם פון קארב אין ליגן—מיינט רעדאקטער כאווער

: כאווער־גרום מיט
וועוויארקע א. האפשטיין, ד. דאברושין, י. גאדינער, ש. אויסלענדער,

יאנוואר. 13 מאסקווע,

 ?ידישע מאסקווער די אז באטייט? פאלעמיק דידאזיקע האט וואס
 ענג גענומען טאך אין נאך זיינען אויסנאמען( געוויסע )מיט ליטעראטן

 אנגע־ היפש ארום נאך גייען געשטימט, באהעמיש זיך, אין פארשלאסן
 אמאל זיינען שטימונגען, פרעמדע נישט־אויסגעלעבטע מיט לאדן

 רע־ דער צו באהעפטונג קאנקרעטע קיין אבער דעקלאראטיוו־ראדיקאל,
פאראן. נישט איז אלטעגלעכקייט איר אין ווןליוציע

שאפן. קינסטלערישן זייער אין אוים זי פעלט באזונדערם
 איניינעם "שטראם." ערשטער דער דערשי_ינט יאר 1922 ^נהויב

 גרופע, די צעמענטירט מער נאך ווערט "שטר^ם" פונעם דערשענען מיטן
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 אינערלעכע אן אן זיך הייבט עם פארייניקט. זשורנאל ארום אי! רואם
גרופע. דעי אין ארבעט
 "שטראפ״־גרופע דער פון אוונטן ליטערארישע אינערלעכע ערשטע די

 דינסטיקן, ליטערארישע עטלעכע זיינען דאם יאר. 1921 סאף אן נאך זיך הייבן
 יאר 1922 פעווראל ־טן1 דעם ״ליריק״. גרופע די אי_ין ארדנט עם וועלכע

 גון ליטדינסטיק ־טן4 דעם וועגן מעלדונג א דא "עמעם־׳ אין נאף איז
 יאר 1922 פון העלפט ציוייטער דער אין אבער "ליריק", גרופע דער

 פאר קומען מי_י אין "שטראם". בון דינסטיקן ?יטערארישע שוין פיגורירן
 א געהאט אוים, ווי_יזט האט, ראם זשורנאל. דעם געווידמעט אוונטן צוויי

 שטארקע ארויסגערופן האט וועלכער "שטראם", נומער ערשטן צום שעכעם
 ווידער הארבסט אין כאראקטער. נאציאנאליסטישן זי_ין פאר $נפאלן

 פאר־ א לייענט אויסלענדער נ. ווו דינסטיקן, און עטלעכע״שטראס״־אוונטן
ניסטער. דער האפשטיין, וועוויארקע, לייענט עם צילן". און "וועגן טראג:

 דעם רעגולערער, פאר "שטראפ״־אוונטן די קומען יאר 1923 אין
 ־טן־וואלקנ־9/1 דעם "נאקעט". דערציילונג: א גאדינער לייענט ־טן2/1

 שפיל־—־טן23/1 "אימפעט". פערסאוו—־טן16^1 דעם וועגן". "ני_יע שטיין
 נעכט. הילכיקע—רעזניק ל. ־טן6 2 )פארטראג(. יידיש וועגן ריין
 ליסאק־־—־טן27/2 פראזע. אונדזער—ליטוואק^וו מ. ־טן20/2 און 13/2
 ־טן~20.3 "זיקארן". דערציילונג—קלאצקין ך.—־טן6/3 מידבער. דער

 וועגן ערינערונגען—אויסלענדער ־טן~נ.25/3 טויערן. דורך-אקסלראד ז.
שווארצמאנען.

 ליטערא־ די וועגן יעד?עם גענויע די געבראכט אומיטטן האבן מיר
 "שטראס״־גרופע די אז רועזן, צו קעדיי "שטראם", פון דינסטיקן רישע
 אסאך אז ארבעט, רעגולערע א גאר ביז געפירט צי_יט יענער אין האט
 אין געחען געדרוקט דעם נאך ז?ינען וואס מאטעריאלן, די פון

 שרייבער־ די אף געווארן באהאגדלט און געלייענט זייגען "שטראם",
פארזאמלונגען.

 זיך קעגן ארויסגערופן האט "שטראם" וםער3 ערשטער דער שוין
אומזיסט. נישט און אנפאלן. העפטיקע
 זמן דעמאנסטרירט נומער ערשטן אינעם גלייך האט "שטראם" דער

 געמאלדן זיך האט ער "אויסערקלאסעוודיקייט". זיין קלאל־ייסראעלדיקייט,
 קיגסט־ און דיכטער שרי_יבער, ?ידישע בעסערע "די פון טריבונע א פאר
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 זייטל לעצטן אפן .*נוי־יארק בערלין, ווארשע, קיעוו, מאסקווע, פון לער
 מעלדונג־מוידאע גרויסע א אפגעדרוקט איז 1 נומער ״שטראם״ פון

 פלאטפארם. שטיק א זיך אין שוין אנטהאלט וואם "שטראם", פונעם
געזאגט: ווערט דארט

 דערשי_ינט העפטן, ־ כוידעש קינסטלערישע ־ ליטעראריש — ״שטראם״
 שרייבער, ?ידישע בעסערע די פון מיטארבעט דער בא מאסקווע אין

 ניו־יארק. בערלין, ווארשע, ק?עוו, מאטקווע. פון קינטטלער און דיכטער
 וואט קונסט־קרעפטן, אכרייעספולע אלע די פארייניקן וויל "שטראם"

 טקופע. ארנדזער פון ווערטן עסטעטישע די טאג היינטיקן בא שמידן
 און נייע אונדזער פון אויסדרוק שעפערישער דער ווערן וויל "שטראם"

 פארבארווסט־ וויל "שטראם" קונסט־שטרעבונגען. אקטיווע באנייענדיקע
 קונסט־ ?ידישער דער פון שאפונג־פראצעסן אנגעוואקסענע די זיניקן

 אף "שטראם" דער האפט זיינע שריט שווערע ערשטע די בא קולטור.
 און כאוויירים־שרי_יבער איבערגעגעבנסטע אלע פון הילף ווירקלעכער

 פרן: וועיק שוין זיך געפינען "שטראם" אין לענדער. אלע פון לעזער
 וואלקג־ האפשטיין, דאברושין, גאדינער, גארדאן, אנויכי, אויסלענדער,

 קליאצקין, קושניראוו, פינינבערג, לוריע, וועוויארקע, וואפסי, שטיין,
 פאר־ די אף ווארט "שטראם" שאגאל. ראסין, ראבינאוויטש, רעזניק,

 ניסטער, מייזל, מארקיש, זינגער, בערגעלסאן, פון ווערק שפראכענע
 מיטארבעט דער אין באגלויבט איז "שטראם" ריבאק. ראוויטש, קוויטקא,

 דיכטער." און כאוויירים-שרייבער אמעריקאנער גייסט־נאענטע די פון
 ווערק", פארשפראכן האבן און געגעבן "האבן וואם די, פון צעטל אין

 עמיגראנטן נאך און מי_יזל נאכמען אנויכי, פון נעמען די זיך געפינען
רעוואליוציע. דער פון פיינט אויסגעשפראכענע

 דער ארויסגעטראטן איז מאטעריאל קינסטלערישן א פאר וואם מיט
 אוים־ האפשטיינם מיט אנגעהויבן האט ער "שטראם"? נומער ערשטער

 וועלכער אין גלי_יכגילט", מי_ין פון "ליד נאציאנאליסטישער געשפראכן
 י.ידישע די פאר אומעם־האוילעם די מיט אויםגעטי_ינעט זיך האט האפשטיין

 ספינאזע בארוך פון ?יכעס ?ידישן גאנצן דעם אויסגערעכנט פאגראמען,
 עלטערן היינעם הענריך כאטש אז דערוויזן, און בראנשטיין לייב ביז

 גרויסן אזא וועלט דער געשענקט דאך זיי האבן הענדלער, געווען זיינען
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 גלעכגילט פארמאסקירטער קיין נישט אינגאנצן געווען איז עס דיכטער.
— ווילן א מיט צוגעשמ^לצן רעוואליוציע, דער צו

 קאפ גרויען איבער
 פאלק מען פון

" זי-ין

שען! ליכטי׳יע יונגע א
 האט "שטראמעוועץ"( הייסער )א שאגאל קינסטלער-מארק דער
 אין האט עד פאעזיע, האפשטיינס צו פיירעש פובליציסטישן א געגעבן
געשריבן: "שטראם" נומער זעלבן

 צום אופטאן. קען פאלקעלע דאס אט וואם גוט, גאנץ ווייס "איך
 קאן ער וואס ארויסרעדן, ניט קאן און באשיידן איך בין אומגליק
אופטאן.

 זיך האט אפגעטאן! האט פאלקעלע ראם וואס זאגן, צו ווערטל א
קריסטנטום! און קריסטוסן באיויזן ער פארגלוסט-האט אים

 און מארקסן וועלט דער געגעבן ער פארוואלט־־האט אים זיך האט
סאציאליזם!" רעם

 מיט איבערוף מין "האזקארע״־א א.קושניראוום געגאן איז נאכדעם
 פאר אויסגעגאן איז קושניראוו א. וועלכער אין ליד, א האפשטיינען,

פארצווייפלונג:

מען פאלט איצט וועמען פאר וועמען, פאר "איו
 אעך, פאר און זיך פאר ראכמים בעטן
 זיך באהאלטן שטערן דערשראקענע ווען
טעך. פון קנייטשן שטאלענע די אין

 שעכעס א געהאט האט )דאס סאד רעם אויסגעזאגט האט קושגיראוו
צעט(. יענער אין דיכטער י.ידישע אסאך צו נאר אים, צו נאר נישט

 שקראבעט, מעזעלע א נעשאמע אין
ניגן. א זיידעס צי טאטנס, צי

 איו ער אז רעם, וועגן קלאג א מיט ארוים פינינבערג ע. איז וועטער
 מיין שטיין פון קרעץ אף קויט, ווערמדיקן "אף אז געפענטעט, נאך

דויערט", און נאך דויערט מיטוואך זיידנם
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 דער געטאן רעד א דא האט ■הויכרעדערם קינסטלערישע דורך
 דער אין פארבלאנדזשעט האט רואם אינטעליגענט, קליינבירגערלעכער

 וועג רעם געפונען געקענט נישט און דערשראקן זיך רעוואליוציע,
צוריק.

 די געגעבן שאגאל מארק האט ארטיקל אויבנדערמאנטן דעם אין
קאצניאמער. נאציאנאליסטישן דעם פון באגרינדונג טעארעטישע

 איז נאפקעמינע א פאר "רואם דערציילט: אפנהערציק האט ער
 עלטערזיידע מאלעווער פארקריפלטן מיין צווישן פאראן אייגנטלעך

 וואם מיר, צווישן און שול, מאלעווער די באמאלט האט וואס סעגאלן,
 מאסקווע? אין טעאטער( גוטער )א טעאטער י.ידישן דעם געמאלט האט

 דער־ איר וואלט גאלועך, אויס ווער איך ווען אז זיכער, איך בין דערצו
(.45 )זייטל פארטרעט״ פינקטלעכן זיין זעען

 א ארויסגערופן געזאגט, ווי האט, "שטראם" נומער ערשטער דער
 קריטי־ געפרוווט האט מע קרייזן. קאמוניסטישע יידישע די אין שטורעם

 פרעסע דער אין אויסערלעך "שטראם". פון נאציאנאליזם רעם קירן
 ליטוואקאווס כ׳ אין אויסדרוק צום געקומען צייט יענער צו עם איז

"שטראם". דעם וועגן "עמעם" אין ארטיקל
 שרלבער, יידישע די מיט פארבונדן ענג געווען איז "שטראם" דער

 )בערגעלסאן, אויסלאנד קלן עמיגרירט יאר 1921־1920 אין האבן וואם
אנד. און קוויטקא, ניסטער,

 מא־ צוגעשטעלט רעגולעת האבן עמיגראציע דעי פון שרלבער די
 גע־ זיך האט "שטראם" נימער ־טער3 דער "שטראם". דעם טעריאל

 לידער, ציקל־מארעשכוירעדיק־נאציאנאליסטישע א קוויטקאם ל. מיט עפנט
 לדישער דער פון שטימונגען די רעפרעזענטירן געדארפט האט וואם

עמיגראציע. אין שרייבער־גרופע
 קרי־ שארפער דער אף געקוקט ניט האט, "שטראם" צווייטער דער

 האפשטיין ליניע. פריערדיקע די פארגעזצט באגעגנט, האט ער וואם טיק,
 גע־ ווערט אוקראינע גאנץ ווו "אוקריינע", ליד זלן מיט ארויס איז

 האפ־ גייט נומער דעמזעלבן אין פאגראם־לאנד. א אלם שטעמפלט
 בענקט האפשטיין ווו האלב", אף דאך אן לאנד "אין—ליד א שטיינס

 דער נאך געוויין", מיט באוואשן שטיין "אלם נאכן יאס", בלויען "נאך
 אויב איז, קויסל־מלראווי־ליד, די )אטא דאך" א אן וואם וואנט,
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 כרעסטאמאטיעם אונדזערע אין אריין אפילע נישט, טאעס קי_ין האב איך
שול(. דער פאר

 דעקלארא־ די אפגעדרוקט איז "שטראם" 2 נומער דעמזעלבן אין
 "שטראמיסטן" די האבן צייט יענער צר "שטראס״־גרופע. דער פון ציע
 פא־ ליטעראריש־קינסטלערישע קלאר־אויסגעשפראכענע געהאט שוין

 דעקלא־ דער אין אויסדרוק צום געקומען זי_ינען וועלכע זיציעם,
ראציע.
 מעליצן, עסטעטישער פון מוסטער א איז וואם דעקלאראציע, די

 קליע־ א פון פלאטפארם ברייטפאיאנדערגעוויקלטע א זיך אין אנטהאלט
 ליטעראטור־ פארמאליסטיש-עסטעטישער בירגערלעך־נאציאנאליסטישער

קונסט. בורזשואזער אף אר?ענטירט איז וואם גרופע,
 "שטראפ״־דעקלאראציע די אפגעדרוקט איז 2 נומער ״שטראם״ אין

דעקלאראציע: די דא ברענגען מיר פארדערקלערונג. קורצער א מיט

 "שטראם", נומער ערשטן פון דערשיינען מיטן צוזאמענהאנג "אין
 צוויי פארגעקומען אינטערנאציאנאל" "דריטער קלוב מאסקווער אין איז

"שטראט״־אוונטן.
 שטעלונג די געווארן באלויכטן אין ארויסטרעטונגען ריי א אין

 אין איז דערביי קעגנווארט, אונדזער פון קונסט דער צו "שטראם" פון
 פאלגענדע געווארן פארעפנטלעכט "שטראם" גרופע דער פון נאמען

דערקלערונג:

 פון צי_יט דער אין דערשי_ינען צו אנגעהויבן האט "שטראם" .1
 אונדזער פין פארהעלטעניש ־ קרעפטן דער אין ענדערונג גרויסער א

קונסט.
 דורכגעפירט האש רעוואליוציע די וועלכע גרענעץ־ליניע, שארפע די
 לי־ ניט־רוסלענדישער "אונדזער" און רוסלענדישער "אונדזער" צווישן

 שליסן וואס טקופעם, צוויי אפגעצייכנט ארי_ין טאך אין האט טעראטור,
 דאר יעדן קונסט. ני_יער און אלטער פון באגריפן די אין איין ניט זיך
 דערדאזי־ פארגענגער. זי_ינע צו בענעגייע מאדערן זיין צו געגעבן איז

 פון ניואנסן יענע אדער די אף ס׳ראוו אבער זיך באציט מאדערן קער
 רעווא־ אונדזער פון ליטעראטור דער אין קולטור, דערזעלבער און איין
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 א גאר פרן דורכלויכטן באוויזן אומעטום זיך האבן פער?אד ליוציאנערן
 האט דאם און קולטרר־ערע. נייער א גאר פון קולטור־טראדיציע, נייער

 און רוסלענדישע אונדזער צווישן גרענעץ־ליניע שארפע די דורכגעצויגן
קונסט. ניט־רוסלענדישע אונדזער

 מיט מיר שטייען קולטור גי_יער דער אט פון שוועל דער בא .2
 צעוואלגערטער פולשטענדיק א עמעם, פארגעפילן. האפערדיק־מונטערע

 געמיט א קונסט־ביניען, אופגעטרייסלטער מעכטיק א לעבנסשטייגער,
 זעלבסט־ רויקער פון געפיל דער ארויסגעפאלן איז עם וועלכן פון

 פון "שוידער דער וויברירט עם וועלכן אין געוויסן, א באטראכטונג,
 דאס אט—לעבן איבערגעבויט אן פון גערודער הילכיק א הארמאניע",

ליטעראטור. נייער דער פון שוועל דער בא מיר טרעפן אלץ
 האם־ דארויד פארנעמט שטרי_יטן" פון הימן "שעלטנדיקן אין אבער

 פארנעמען אים מיט צוזאמען און עפאכע אונדזער פון ררף דעם שטיין
 ליטעראטור דער פון בארוף דעם אויך צייט דער פון רוף דעם אין מיר
 מוני זיינען פארגעפילן ארנדזערע און טקופע. רעוואליוציאנערער דער אין

 עפאכע נייער דער אף דערווארטונגען אונדזערע האפערדיק, און טער
געטרי_יע. זיך און פעסטע זי_ינען
 פארגאנגענהייט. א געשיכטע, א שוין האט עפאכע נייע די אבער .3

 בריקן, נייע בויט מע אז און נייע, מען בויט בריקן, ברענט מע אז
 "שטראם", דער יארן. פון מעשעך אין רואקסן וואם מאטעריאלן, מען נוצט
 די אז ניט, פארגעסט אנטקעגן, צוקונפט דער צילבאוווסט גייט וואם

ווערן. אפגעשאצט מוזן מאטעריאלן דוירעסדיקע
 געוועקט צייט געוויסער א ביז האט געשעען רעוואלירציאנערע דאם

 אימפולסן. האלב־באוווסטזיניקע אף נאר מעכטיקע, קינסטלער דעם בא
 איז שאפן קינסטלערישן רעוואליוציאנערן פון פער?אד ערשטער דער

 האט״אימפרא־ קינסטלער דער וואם דעם, דורך כאראקטעריזירט געווען
 די נאקעטקייט גארער דער אין דארטן און דא אנטבלויזנדיק וויזירט,

 פון צי_יט דער אין געהאט. שליטע א אים אף האבן וואם אימפולסן,
 רעאגירן צו געויען מעסוגל דיכטער דער איז שאפן אימפולסיוון דעם

 זיך געשעען רעייאליוציאנערן אין האט וואם העראישע, דאם אף בלויז
 גע־ מאסנרוייז זיך האבץ וואם אסאציאציעם, די באפרייען אנטפלעקט.

 נאטירלעכע און געזעצלעכע דאם אט—געמיט דיכטערישן אין שטויסן
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 רעוואליו־ דער פון פעריאד ערשטן דעם כאראקטעריזירט האט שטרעבן
דיכטונג. ?ידישער ציאנערער

 אין קוטען צו געורען באשערט ניט ליידער איז "שטראם" דעם .4
 רעוואליוציאנערער דער פון נימרעד־פערץאד העראישן גליקלעכן יענעם

 די גארניט. קיינמאל פארלירט שאפן ארגאנישע דאם אבער קונסט,
 דעם ארום אומעטום און אייביק לויערט וואס אטמאספער, טראגישע
 אפגעזעצט זיך האט און פארלארנגעגאנגען ניט איז געשעען, העראישן

 "שטראם" דער ווען און געמיט. קינסטלערם דעם פון טיף דער אין
זאגן: צו קושניראוון מיט קומט

 ניט טרוים אין אפילע שוין פארמאג "איך
מילך" און האניק פון לאגד קיין

 נאר גוזמע, פעסימיסטישע קיין ניט דערהערן צו דעם אין נויטיק איז
 אוגטער גענומען האט אכרי_יעם קינסטלערישע די אז דערוף, אנזאג אן

 זארגלאן אזוי נאך לאנג ניט האט וואס דיכטונג, יענע קאנטראל איר
אימפראוויזירט.

 אירס. אפגעזאגט האט פלאקאט־ליטעראטור די אז אויך, באטי_יט דאם
 גע־ געווען זי_ינען וואם ראדיא־אימפראוויזאציעם, אלע אז באטייט, דאם

 וועלן—שטאט־זייגעו צום און קאלענדאר צום צל_יטונג, דער צו בונדן
פארשפעטיקט. און נא?וו אויסזעען איצט
 איצ־ דעם פון ברעגן די אין "שטראם" פארן זיך צייכנט וואם .5
 איז "שטראם" פונעם וועג דער עפאכע? ני_יער דער פון פעריאד טיקן

 צי_יט־דער־ נייער אונדזער פון סינטעז רעם צו קוידעמקאל געווענדט
 ליבע די אט קונסט־צווייגן, אלע פון אנסאמבל דער נאר פארונג.
 די אט סוידעם, אויסצוזאגן טעורע די האבן וואם מאלער, די פרי_ינט

 איים, "ווארט" נאך האלדז דעם שוין שטרעקן וואם מוזיקער, ערנסטע
 זוכט וואם שוישפילער, עקספרעסעווער "עקיק־פארשפיצטער" דער אט
 סינטעז דער עסטעטיק-נאר ני_יע אונדזער שוין, זי פילט און מאנט און
 פון פארקערפערונג דער צו דערנעענטערן אונדז וועט אלע די פון

צייט־דערפארונג. אונדזער
 ווארט. דאם געווען איז איהויב פון אז געדענקט, "שטראם" דער .6

 ־37 אכרי״יעספולע דאם איז קונסט־געביטן אלע פון ווינקלשטיין דער
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 מאטעריאל. נאציאנאלער א איז ווארט דאם אבער ווארט, סטלערישע
 אייגנשאפט דידאזיקע דריקט אופליען" "רעוואליוציאנערע פרן צייטן אין
 נאציא־ מעסוירעסדיקן צום אפט זי שלעפט און ווארטישאפיננ דער אף

 רוארט־ די מאכט אייגנשאפט דידאזיקע גראד אבער אלטווארג. נאלן
 וואט ווערטן, ארגאנישע פון מוסטער קינסטלערישן א פאר שאפונג
 סינקרעטישער דער פון פריידארטיקייטן צופעליקע מיט ניט זינדיקן
מאטעריאל, א ווי ווארט, דאם אכט אין נעמט "שטראם" דער טקופע.

אוף שטעלט און ווארט פון קולטור די אפ היט "שטראם" דער
נייעם וואקסנדיקן דעם פאר שפראך, נייער דער פון קלאוויאטור די

געדאנק.
נייעם דעם פארמולירן אז "שמראם׳/ דעם פאר איז קלאר ד.

 אהער ביז ווי אויך ווי_יטער אף וועט געדאנק ?ידיש־קאלעקטיוויסטישן
 וועלכן אף שטיין, פון "קרעץ דעם קאנסטאטירנדיק ווארט־שעפער. דער

 און צעפוילטע דאם קאנסטאטירנדיק מיטוואך", זיידנם דעם ס׳דויערט
 שעפערישע אינעווייניקסטע די דיכטונג אונדזעריקע די זוכט אפגעלעבטע,

 נייע־גע־ די פץ טיפענישן די אין ניי־גייסט. אופגערואכטן פון אכיזע
 אנגעוואק־ די אופדעקן ליטעראטור די וועט פאלקם־פראצעסן בוירענע

 פארקומענעם דדם באשטימען גופע דערמיט און קויכעס נייע סענע
 געזעלשאפטלעם־ רעוואליוציאנערער ?ידישער דער פון אינהאלט איצט
 דעם פון צייטן די אין נעם דעם באוויזן האט ליטעראטור די קייט.

 אין נעם דעם באווי״יזן וועט ליטעראטור די קריזים, ?ידיש־וועלטלעכן
 "שטראם" דער איבערבוי. ?ידיש־אינטערנאציאנאלן דעם פון צי_יטן די

 צו־ נעם דעם צו זיין זאל דאר דיכטערישער דער אז מןען, זיך וועט
געגרייט.

 אף גיין ווילן און קאנען וואם אלע, די צו זיך ווענדט "שטראם" .8
 זי_ין מויכל קאנען וואם אלע, די צו וועג, פאראנטווארטלעכן שווערן זי_ין

 אפ־ און זיין רואך ווילן וואט אלע, די צו שטרויכלונג, און שוואכקי_יטן
 דעם פון אומקומען ניט זאלן זיי פויגלען, פליענדיקע יונגע די היטן

 ריגאריסטיש־ די עפענען זיי אף ס׳מוז וועלכן מיט אטעם, פי_יערדיקן
קאמף־מיינונג. דאגמאטישע

 אונדזער פון ענערגיע קינכטלערישע די פליסט "שטראם" אין .9
 טאגטעגלעכקייט, ווייטיקדיקער ני_י־געבארענער א פון צעט דער צייט,
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 פרן ראנדן שארפסטע די בא הארט רעוואליוציע. דער פון צי_יט דעו
 אומי הארטע זייער ווייסט ער "שטראם". דער פליסט עפאכע אונדזער

 זיין פון זיך לאזט ער און שעצן. צו שלי_יםקייט בעראכמאנעסדיקע
 ניט קיינמאל פליסן "שטראמען ווארום: אפשרעקן. ניט וועג שווערן

אנטקעגן". עפאכע זיין גייט "שטראם" צוריק. אף

.1922 נומער. 2 שטראם

 פאראנע־ דאך אבער קנאפער דער צו צוצוקוקן זיך איז אינטערעסאנט
 אזוי ווי דעקלאראציע. דער פון טייל געזעלשאפטלעכער פאליטיש נער

 אקטיאבער־רעוואליוציע? די כאראקטעריזירט דעקלאראציע דער אין ווערט
 פליסט "שטראם" "אין אז דעקלאראציע, די דערציילט 9 נום. פונקט און
 יי־ נ א פון צי_יט דער צי_יט, אונדזער פון ענערגיע קינסטלערישע די
 )אונטער־ טאגטעגלעכקייט ווייטיקדיקער ר נע ע ר א ב ע ג

 רע־ די רערואליוציע". דער פון צי_יט דער א.(, א. מיר. דורך געשטראכן
 די אופאסן אזוי טאגטעגלעכקייט". ווייטיקדיקע "די עם איז וואליוציע

 באזונגען האבן וואם שרייבער, נאר געקאנט האבן רעוואליוציע
 געווארן צעבראכן רעוואליוציע דער דורך איז וועלכער שיכט, א

 טאג־ "ווייטיקדיקע געווא־ן אים פאר איז רעוואליוציע די און
טעגלעכקייט".

 לי־ נייע די וואם דעם, וועגן גערעדט ווערט 2 נוטעו־ פונקט אין
 צעוואלגערטער פולששענדיק "א רעוואליוציע? דער אין טרעפט טעראטור

 געמיט, א קרנסט־ביניען, אופגעטרייסלטער מעכטיק א לעבנסשטייגער,
 זעלבסט־ רויקער פון געפיל דער ארויסגעפאלן איז עם וועלכן פון

 פון "שוידער דער הארמאנירט עם וועלכן אין געוויסן, א באטראכטונג,
 דאם לעבן-אש איבערגעבורט אן פון גערודער הילכיק א הארמאניע",

ליטעראטור". ני_יער דער פון שוועל דער בא מיר טרעפן אלץ
 לעבנס־ צעוואלגערטן דעם נאר נישט זעט "שטראם" דער עמעם,

 פארגע־ אויך האט "שטראם" דער "שטיאמאווצעם". די שטייגער,~זאגן
 ש:רי_יטן" פון הימן "שעלטנדיקן אין עפאכע... אונדזער פון פילן

 צוזאמען און עפאכע אונדזער פון רוף דעם האפשטיין דאוויד פארנעמט
 בא־ דעם אויך צי_יט דער פון רוף דעם אין מיר פארנעמען אים מיט
רעוואליוציע־טקופע", דער אין ליטעראטור דער פון רוף
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 אץ עפאכע" דער פון "רוף דעם פארנעמט האפשטיין ד. אזוי ווי־
 ווי ארויסגעשטעלט, ער ווערט דא געזעען; אויבן מיר האבן "שטראם"

אתענטאציע. זי_ין ווי "שטראם", פונעם פאן די
 "שטראם". פונעס פלאטפארם פאליטישע גערופעגע אזוי די איז דאם
זי_ינע. פלאטפארם קינסטלערישע די גייט ווי_יטער
 נאכ־ יידישער דער פון כאראקטעריסטיק די גיט דעקלאראציע די

 "דער אז ארוים, זיך ווי_יזט "שטראם". ביזן דיכטונג אקטיאבערישער
 געווען איז שאפן קינסטלערישן רעוואליוציאנערן פון פערץאד ערשטער

 אימפראוויזירט האט קינסטלער דער וואס דעם, דורך כאראקטעריזירט
 אי_ינפלוםן, די נאקעטקייט גארער דער אין דארט און דא אנטבלויזנדיק

 אימפול־ דעם פון צייט דער אין געהאט. שליטע א אים אף האבן וואס
 דאם אף בלויז רעאגירן צו געווען מעסוגל דיכטער דער איז שאפן סיוון

אנטפלעקט". זיך געשען רעוואליוציאנערן אין האט וואם העראישע,
 פעריאד ערשטן אין איז: טיראדע לאנגער דער פון זין פאשעטער דער

 האט ער שאפט, ער וואס באזיניקט, ניט דיכטער ?ידישער דער האט
 נאקעטקייט גארע די אנטבלויזט "האט ער העראישן, אפן בלויז רעאגירט

 געהערשט דיכטונג דער אין האט עם ווארט, איין מיט אימפולס", פונעם
 ספעציעל און "אייגנס״־גרופע די וועלכער קעגן ליניע", "נאקעטע די
 געזעל־ און "דיכטונג ארטיקל זי_ין אין ארויסגעטראטן איז בערגעלסאן ד.

 דער אף נישט באזירן זיך זאל וואם קוגסט, פאדערנדיק שאפטלעכקייט",
 בילדערישקייט. "אפגעזעצטער" אלטער אף נאר ליניע", "נאקעטער

 קייב־ פארלירט שאפן ארגאנישער "דער אז ווייסט, "שטראם" דער אבער
 או־ און אייביק לויערט וואס אטמאספער, טראגישע די גארנישט. מאל

 און געגאנגען פארלארן ניט איז געשעען, העראישן דעם אדום מעטום
 אזוי־ געמיט". קינסטלערם פונעם טיף דער אין אפגעזעצט זיך האט

 אין ארגאנישע דאם אירס, אפגעזאגט האט ליניע" נאקעטע ארום־־״די
 דעם ארום לויערט וואם אטמאספער, טראגישע "די איז דיכטונג דער

 די "אז "שטראם", דער ווי_יטער רט פראקלאט דערפאר און העראישן",
 אלע אז באטעט, דאם אירס; ^פגעזאגט האט פלאקאט־ליטעראטור

 צי_יטונג, דער צו געבונדן געווען זי_ינען וואס ראדיא־אימפראוויזאציעם,
 און נאיוו אויסזעען איצט וועלן שטאט־זייגער, צום אוץ קאלענדאר צום

פארשפעטיקט".
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 ענ־ שטארק איז צייטונג און פלאקאט וועגן פונקט דערדאזיקער
 מאריענהאף, גרופע )די פלאטפארם אימאזשיניסטישער דער צו לעך

 איז וואם אימאזשיניסטן(, רוסישע אנד. און יעסענין שערשענעוויטש,
 .2 נום. זשורנאל״ "רוסקי אין יאר 1923 אין פארעפנטלעכט געווען

 גע־ אימאזשיניסטן די האבן דעקלאראציע", א "קימאט ארטיקל: אן אין
 ווארט־קולטור, ערשטע: דאם צייטונג. פאעזיע,—פאליוסן "צוויי שריבן:

 דאם אידייע; הארמאניע, שפראך, פון דיינקי^ט בילדערישקייט, ה., ד.
 ריטמ־ העסלעכקייט, טערמינאלאגיע, ה., ד. שפראך, בארבארישע צווייטע:
 נידער עמעסן". אידייע-באנאלע אן פון ארט אפן און לאזיקייט

 דער צו שי_יכעס א האט וואם רעוואליוציע־ליטעראטור, מיט עם, הייסט
 טראגישער "דער פון דיכטונג די גייט קאלעגדאר,-עס צום צ^יטונג,

 לעבנשטייגעו" צעוואלגערטן "דעם פון העראישן", דעם אדום אטמאספער
רעוואליוציע. דער אין

 בערגעלסאן ד. בא געזעלשאפטלעכקייט" און "דיכטונג אין ווי פונקט
 דער פון דיכטער דער האפשטיין אנטקעגנגעשטעלט דא אויך ווערט

פלאקאט. נון זינגער דעם—מארקישן אטמאספער", "טראגישער
 ,שטראם" דער נאך איז "אייגנס" נאכן שפעטער יאר דריי מים

 די ווי פאזיציעס קינסטלערישע דיזעלבע אף געשטאנען טאך אין
,אייגנס״־גרופע.

 מיש־ דער אין "צאד א ווי באטראכט, זיך האט "שטראפ״־גרופע די
 וועגן געזעלשאפטלעכקייט. קאמוניסטישער דער צו בענעגייע פאכע"

 עמעם, דעקלארירן, געשעמט נישט אפילע ,שטראם" דער זיך האט דעם
 ווערט—"שטראם", דעם פאר איז "קלאר דעקלאראציע. זיין אין פארהוילן,

 יידיש־קאלעקטיוויסטישן ני_יעם דעם פארמולירן אז—ד, פונקט אין געזאגט
 עם ווארט־שעפער". דער אהער, ביו ווי אויך, וחיטער אף וועט געדאנק

 "יידיש־קאלעק־ באזונדער א "שטראם״־דעקלאראציע דער לויט דא איו
 קאמו־ דעם נטקעג״געשטעלט א ווערט וואם געדאנק, טיוויסטישער"

 "ווארט־ די בלויז פולמאכטן האבן אים פארמולירן און געדאנק גיסטישן
נאטירלעך(. "שטראם", )פונעם שעפער"

 פראלעטא- דער קעגן "שטראפ״־גרופע דער פון קאמף דעם וועגן
 פון 8ינומער' פונקט דער אויך רעדט געזעלשאפסלעכקייט, רישער

דעקלאראציע. דער
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 קע־ געזאגט־וואם דארט אלע-ווערט די צו זיך ווענדט "שטראם"
 די צו וועג, פאראנטווארטלעכן און שווערן זי_ין אף גיין ווילן און נען

 אלע, די צו שטרויכלונג, און שוואכקייטן זי_ין מויכל קאנען וואס אלע,
 יי ז פויגלען פליענדיקע יונגע די אפהיטן און דין וואך ווילן וואט

 פייערדיקן דעם פון א.( א. קורסיוו. )מי_ין אומקומען נישט זאלן
 רעגאריסטיש־דאגמאטישע די אטעמען זיי אף ס׳מוז וועלכן מיט אטעם,

קאמף־מיינונג".
 די אומברענגען קאן וואם אטעם, פי_יערדיקער דער עם איז ווער

 קאמוניסטישע די איז דאם "שטראם"? פון פויגלען" "פליענדיקע יונגע
 ארוים־ שארף איז רואם קריטיק, די געזעלשאפטלעכקייט, רעוואליוציאנערע

"שטראם". דעם קעגן געטראטן
 נאציאנאליזם, פון פעסטונג די געווען נאר נישט איז "שטראם" דער

 האבן וועלכע גריבלערכיען, אינדיווידואליסטישע און יערידע־שטימונגען
 אויך איו ער רעוואליוציע, דער מיט געהאט נישט שי_יכעם שום קיין

 ן א עסטעטיזם און פארמאליזם בורזשואזן פונעם פעסטונג די געווען
 געווען איז אנהויב פון אז געדענקט, "שטראם" "דער ליטעראטור. דער
 "שטראם"־ דער פון פונקט ־טער6 דער אן זיך הייבט אזוי—ווארט" דאם

 פון פלאטפארם קינסטלערישע די געגעבן ווערט עם ווו דעקלאראציע,
 פאר־ א דורכוים געווען איז "שטראם" פונעם פראקטיק די גרופע. דער

 אויסלעג־ דאברושין, פון קריטיק די באזונדערם מאליסטיש־עסטעטישע,
 איט־ און פארמאליסטישער פון ספעצן אנדערע און גארדאן ש. דער,

קריטיק. פרעסיאניסטישער
 עסטעטישע די סטיל", "הויכן דעם קולטיווירט האט "שטר^ם" דער
 נומער, 6־5 אין אפילע שפראך. פון אומפארשטענדלעכקייט די מעליצע,

 פראלעטא־ אייניקע שוין זיך דרוקן עם ווו איבערבראך, אן דא איז עם ווו
 פינינבערג ע. נאך קומט דיכטער, יידישע רעוואליוציאנערע און רישע

 רעאקציאנער־ דורכויס א—"סאמעט", רעזניקס ל. וועגן ארטיקל זיין אין
 זיין סימוו^ליזם, דעם אטא פארטיידיקן צו—לידער, ביכל סימוואליסטיש

שרי_יבט: פינינבערג אומפארשטענדלעכקייט.

 אופגאג־ בלייכע "אין ביכל ערשט זיין אין שוין האט רעזניק "ל.
 מאקסימום מיט בילד דאס צימצעם־וו^רט, שטעפע דאם געבראכט גען"
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 רואם דימם, אייגנטימלעכן גאר^פרישן אונדז בא יעגעם ארן דערפארונג
דערפארונג. געפרעסטער פון פארקערפערונג מיט אמערסטן הארמאנירט

 דערוועטערט־ ניט אפגעריסגקייט, ניט דאפקע געווען איז דארט שוין
 דאפקע נאר לעט, אונדז בא ס׳מיינען ווי ניטערדישקייט, ניט קייט,

 וועטע, און נאענטע מיט קאנקרעט פלאכער, ניט ערדישער, קאגקרעט
 געשלי־ "דורכלויכטן די זענע. פעגעמער אומגעזעענע און געזעענע
 די קאי^רך, "שטענדיקע די מיזרעך", פון וועסע "הארנטעס די פענע",
 ברורער־ "פרעטרער דער בראו־", גרויסן א אף רייטן רעטער "יונגע

 לע־ רעאלע מעסעדיקייט, קאנקרעטע דאך זענען—טיר" דען אף ריגל
הי. פון גענדארישקייט

 זיך וואלט אונדזערער דיכטונג דער אדום געפילדער גלאט דער ...
זיך. באקענען ס׳לוינט איר: מיט באקאנען זיך צי_יט •געמעגט. פעלן ־שוין

 5־6 נום. ״שטראם״ (.99־98 )ז. באווייזן״ די צווישן איז "סאמעט"
יאר. 1924

 דיב־ דער ארום געפילרער "דער טענעם: האט פינינבערג כ׳ דער
 סימוואליסטישע די פעלן", געמעגט שוין זיך ער־וואלט שרעבט—טונג

 קריטיק דידאזיקע קריטיק. שארפע ארויסגערופן האט פאעזיע הימלדיקע
ער. פראסעסטירט איר אקעגן און "געפילדער" פינינבערגן בא הייסט
 )שוין אן אינגיכן "שטראם" אין דך הייבט געזאגט, שוין האבן מיר ווי

 —שרייבעז ראדיקאל־געשטימטע די רעבונגען. אינערלעכע יאר( 1923 סאף
 רעאק־ מיטן צופרידן נישט א״א־־זענען וועוויארקע קושניראוו, שויכעט,
 ם$פעק שום אן האט דאם "שטראם". פונעם כאראקטער ציאנערן

 אינטע־ יידישע טיילן פון שטימונגען די אין ענדערונג די אפגעשפיגלט
 און ראטנמאכט דער מיט מ־טצוארבעטן ענגער אן הייבן וועלכע ליגענץ,

פארטיי. קאמוניסטישער דער מיט
 פון זיך דערקויקלט ביישפיל, צום האפשטיין, ווען צי_יט, דער אין

 שולן, העברעישע וועגן מעמאראנדום דעם צו "שטראם"־לידער די
 אקעגן בונטעווען צו אן "שטראם" פון טייל לינקער דער זיך הייבט

 אין טרעטן זיי עמעם, ־אידעאלאגיע. "שטראם" רעאקציאנערער דער
 א מיר האבן יאר 1923 סאף ארוים. שארף נישט עפנטלעכקייט דער

"עמעם" אין "שטר^ג״י דעם אופצורייסן שרייבער אייניקע פון פרווו
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 גרופע א אז דעם, וועגן מעלדונג א מיר לילענען 1923 ־טן18 10 פארן
 פון רייען די אין "עקראן". זשורנאל א ארויסצוגעבן צו טרעטן שרייבער

געזאגט: ווערט מעלדונג דער אין דיפערענציאציע. א אן זיך הייבט "שטראם"
 נומער ערשטער דער מאסקווע אין דערשי_ינט נאיאבער ־טן15 "צום
 ווע־ א. דורך רעדאגירט ביולעטען(, )ליטעראריש־קינסטלערישער "עקראן"
 מעידעט, רעראקציע די ווי שויכעט. א. און קושניר^וו א. וויארקע,

 ליטערא־ די ארגאניזירן פאלגנדיקע: זשררנאל כונעם אופגאבן די זיינען
 זייער פון יעסאד אלם רעוואליוציע די שטעלן וואם קויכעס, רישע

 אוים־ דער מיטווירקן און לעזער מיטן שרייבער דעם פארבינדן שאפן,
סוויווע. אקטיאבערישער אקטיווער אן פון בילדונג
 אין וועט און כוידעש יעדן רעגולער דערשיינען וועט זשורנאל דער

כאראקטער. אינפארמאטיוון אן טראגן מאם באדייטנדיקער א
 מיט פארבינדונג אין זיך שטעלן צו בעדייע האט רעדאקציע די

 דער פון קונסט־טוער( און ־ ליטעראטור לעזער, )שרי_יבער, כאוויירים
 און ליטערארישע די באלויכטן זאלן וועלכע לעקטארן, שאפן פראווינץ,

 ווערק, און ביכער נייע )אוונטן, ערטער די אף ארבעט קינסטלערישע
אז״וו.(". א. ביבליאטעק־ארבעט פארשטעלונגען,

 —"עקראן" זשורנאל פונעם כאראקטער דער ווערט בוילעטער נאך
 גע־ זיך האט וואם גרופע־שרי_יבער, ראדיקאלער דער פוץ ארגאן דעם

 דער מיט זיך באקאנען מיר ווען "שטראם", פונעם אפרי_יסן קליבן
 פר^־ א אין פארפיקסירט איז וואם גרופע, דערדאזיקער פון פלאטפארם

יאר. 1923 ־טן24/12 דעם גרופע דער פון טאקאל
פראטאקאל. וויכטיקן גאר ביז דעמדאזיקן דא ברענגן מיר

פראטאקאל

 ארום פארייניקרנג ליטערארישער דער פון איניציאטיוו־גרופע די
 אין יאר, 1923 דעקאבער ־טן24 פון זיצונג איר אף ״עקראן״ זשורנאל

 פערסאוו, ש. וועוויארקע, א. גאדינער, ש. כ׳כ די פון באשטאנד
 פון פארייניקונג די ארגאניזירן באשטימט שויכעט, א. קושניראוו, א.

יעסוידעס. אזעלכע אף גרופע דער
 די שטעלן וואס שרי!בער, יידישע אלע פארייגיקט גרופירונג די .1

שאפן. זייער פון יעסאד אלם אקטיאבער־רעוואליוציע

1275. אבשעוק א. .3



 דיכטער, געהערן קענען גרופירונג דער צר באמערקרנג.
 ליטערארישע פארשיידענע פרן קוגסש־קריטיקער ארן בעלעטריסטן

 ליטע־ אקטיווער זייער אין אנטשפרעכן זיי אריב שיטעם, און שולן
איינס. פונקט אויבנדערמאנטן דעם טעטיקייט רארישער

 ליטע־ ארגאניזירן צו אופגאבע אן פאר זיך גרופירונג'שטעלט די .2
 מיטן שרי_יבער דעם פארבינדן זאלן וועלכע ארויסטרעטונגען, ראר-־שע

ארבעטער־אינטעליגענט.
 דאס באקעמפן צו אופגאבע אן פאר זיך שט>לט גרופירונג די .3

ליטעראטור. יידישער דער אין רעאקציאנערע און אפגעשטאנענע
 אויבנדער־ דעם אן מיר נעמען דעקלאראציע דער פון גרונט אלם

טעקסט. מ^נטן
גאדינער, ש. אונטערשריפטן:

 וועוויארקע, א.
 פערסאוו, שמועל

 קושניראוו, א.

שויכעט. א.

 גע־ פראטאקאל, פרנעם שיינט עם ווי האבן, "עקראן־גרופע דער אין
 כא־ א. אויך שרייבער אויבנדערמאנטע די אויסער ווערן צוגעצויגן זאלט
י אקסלראד. מייעראוויטש, טייטש, ריק,

 גע־ א יאר 1923 אין נאך ״שטראם״ פון רייען די אין האט אזוי
 "עקראן"־ דער אין "שטראם". פון באגרעבער דער וואקסן צו הרבן

 קעמפן צו נויטיקייט די פארמולירט קלאר שוין ווערט פלאכפארם
 לי־ יידישער דער אין רעאקציאנערן ארן אפגעשטאנענעם "דעם קעגן

טעראטור".
 פאר־ זיך מאסן־ארבעט, א פירן דארף מע אז אקצענטירט, ווערט עם

ארבעטער־לעזער. דעם מיט בינדן
 רקלעכט פארוו נישט איז "עקראן" דעם ארויסצרגעבן פלאן דער
 שרי_יבער לינק־געשטימטע די פארגעקרמען. ניט איז שפאלטרנג די גערוארן.

 פארעפנטלעכט, נישט דעקלאראציע די האבן "שטראם״־גררפע דער פרן
 די אטא ארפצררי_יםן דרייסטקייט גענרגע קיין געהאט נישט נאך האבן זיי

 זאגט גררפע די קאמפראמים. א צר ס׳קומט בלאשע. נאציא:אליםשישע
 אויפן: פאלגנדיקן אף עם מאטיורירן זיי "עקראך. זשררנאל פרנעם אפ זיך
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(.5*6 )״שטראם״ רעדאקציע אין ברירו א

 "שטראם" פון דערשיינונג די אזויווי אז מיר, מעלדן דערמיט
 זי_ין ררעט נרמער זיבעטן פון און געזיכערט מער אן איצט פון ווערט

 פאר אויך טריבונע אלם "שטראם" דעם אויסצונוצן מעגלעכקייט א
 איבעריק פאר מיר פראגעם־־געפינען ליטעראריש־קינסטלערישע לויפנדיקע

 און ארגאן צרוייטן א אף קריכעם די צעשפליטערן צייט איצטיקער בא
"עקראן". דעם ארויסצוגעבן פון אפ זיך זאגן

 ררערויארקע, א.
קושניראוו. א.

 ,5־6 ״שטראם״ דער געררען איז קאמפראמים פונעם רסזולטאט אלם
 שא־ כאריק, פעפער, אי. מאל ערשטע דאם זיך בארוייזן עם וועלכן אין

 מאל ערשטע דאם פרוווט נומער דעמזעלבן אין דיכטער. אנד. א. פירא,
 רעוואליוציאנערן ני_יעם, א אף קושנירארר א. כ׳ דער "שטראם" אין

קונסט. רעוואליוציאנערער פרן אופגאבעס די פארמולירן אויפן
 שרי_יבט "קארבן" ביכל־לידער לאהאנם א. וועגן רעצענזיע זיין אין

קושניראוו: נ׳ דער
 באהאלטן צו אף ניט און אופצודעקן אף געגעבן איז ווארט "דאם

 זיין זאל אינהאלטלאזע. מיט קאמף א דיכטער. פון מיין לירישן דעם
טאמעוואטעקייט! דיכטערישער מיט און רעמאזים לירישע אפילע

געדענקען: מוז קאהאן א. וואם
 נייגונגען, זי_ינע אר!יםגעוויזן האט ער וועלכער צו ריכטונג, די

אקטיווקייט. רעוואליוציאגערער פון פארערונגען זיך פאר שטעלט
 רעוואליוציע דער פון מאטיררן די אז ארויסבאווהן, שוין האט זי
 אויסדרוק פאסנדנסטץ געפונען האבן ארן נאענט, אמיינסטנם איר זיינען

מעטאד. פארמעלן איר דורך דאפקע
 דיכטונג־ די צעשטראלן אזוי גלאט אף אט: איז *

 ארן מיטלען רערואליוציאנערע נישט. לרינט אריגן
 א־ וו ע ר פאר ך, זי ט יי ט ש ר א פ ריטטען, ע רו י ט ק א ן, ד א ט ע מ

(.110 .109 )ז. מאטירון״ אקטיררע ארן ליוצי^נערע
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 “פארמא דער אין דורפברוך ערשטער דער עם איז "שטראם" אץ
"שטראמיסטן". די פרן וואנט ליסטיש־עסטעטישער

 עם "שטראם". נרמער לעצטער דער אריך שוין איז 5־6 נוט. דער
 עס שרי_יבער, פראלעטארישע ?ידישע גרופע ני_יע א אונטער וואקסט

 טייל דער אידעאלאגיע פראלעטארישער דער צו זיך דערנעענטערט
 גע" פ-יער זיך האט וואס שרי_יבער־אינטעליגענץ, יידישע־ ראדיקאלער

 סאף און אידעאלאניע, ־ "שטראם" דער פון נעצן די אין פלאנטעט
 אנהויב לאזט זי מאפם. באם ?ידסעקציע די געשאפן ווערט יאר 1924
 ווים־ א געווארן איז וואם "אקטיאבער", אלמאנאך אן ארוים יאר 1925
 ליטעראטור. סאוועטישער יידישער פרן אנטוויקלונג דער אין דאטע טיקע

 פארפאג־ דער פון טייל א ווי ליטעראטור, ?ידישע פראלעטארישע די
 איר פאר וואקסן. שטורמיש אן הייבט ליטעראטור, פראלעטארישער דישער

 "שטראם", דער אפטרעטן מוז אנגרי_יפערישקייט און קראפט שטכיגנדיקער
 אנדערע מיט באדיגגונגען, אנדערע און פארמען אנדערע אונטער קעדיי

 ליטעראטור, פראלעטארישער דער קעגן קאמף דעם פארצוזעצן לאזונגען
ליטעראטור. דער אין פארטיי־ליניע ריכטיקער דער קעגן
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קאפיטל ־ט4

 ליטערא־ פראלעטארישער יידישער דער פאר קאמף דער
(1927—1922) מאסקווע אין טור

 ליטע־ פראלעטארישער יידישער דער כרן שפראצונגען ערשטע די
 פראלעטארישער פאר קאמף דער אריך ווי רעוואליוציע, דער נאך ראטור

 אף אקמיאבער־רעוואליוציע דער נאך באלד אן זיך הייבן ליטעראטור
 פע־ און פרעסע קאמיוגישער און קאמוניסטישער דער פון שפאלטן די

 דע־ זיעען ליד• פראלעטארישער דער פון שעפזר ערשטע די ריאדיק.
 דירעקטן א גענומען האבן רואם קאמיוגיסטן, און קאמוניסטן ריקער
 אויך עם זייגען זיי בירגער־קריג. אין אין רעוואליוציע דער אין אנטייל

 נאציאנאלים־ דער פון פאזיציעם די באשיסן אן הייבן וואס ערשטע, די
קריטיק. פארמאליסטישער טיש־עסטעטישער

 דער אין "סטילן־קאמף ארטיקל זי_ין אין האט בראנשטיין כ׳ דער
 פאקטישן רייכן א געבראכט בירגער־קריג" פון פעריאד אין ליטעראטור
 אין ליטעראטור דער אין סטיל־עלעמענטן נייע די וועגן מאטעריאל

 בורזשו־ מיטן קאמף העפטיקן א אין ארי_ין טרעטן וואם פעריאד, יענעם
 כאווער דער אויך ברענגט דעם וועגן מאטעריאל געוויסן א סטיל. אזן

 נאך ווייסרוסלאנד אין ליטעראטור יידישע "די בוך זי_ין אין ארשאנסקי
רעוואליוציע", דער

 יידי־ פילצאליקער דער אין צעווארפן איז מאטעריאל דערדאזיקער
 א אסאך אין בירגער־קריג יארן די פון פרעסע קאמוניסטישער שער

 אסאך נאך אונדז וועט זי_ינע באארבעטונג פולע די צאל. גרעסערער
 פון אנטוויקלונג דער אין פעריאד ערשטן יענעם וועגן אויסקלארן זאכן
 זי ווען ליטעראטור, פראלעטארישער ?ידישער נאכאקטיאבערישער דער
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 קלייג־ ארן בורזשואזע מיט קאמף ערשטן אינעם אריינגעטראטן איז
ליטעראטור. סאוועטישער ?ירישער דער אף ווירקונגען בירגערלעכע
 פרא־ ערשטע די האבן ווי ווייזן, זיין: דא וועט אופגאבע אונדזער

 פאליטיש־פובליציס־ שרי_יבער ?ידישע רעוואליוציאנערע און לעטארישע
 נאציאנאליסטיש־עסטע־ דער קעגן געקעמפט ארגאניזאציאנעל ארן טיש

 פראלעטארי־ פאר קריטיק און ליטעראטור ?ידישער בורזשואזער טישע־
קונסט. און ליטעראטור קאמוניסטישער שער,

 אקטיא־ אין "פראלעטקולט״־שרי_יבער פרן צרזאמענפאר ערשטן אפן שוין
גילדין. כ. שרי_יבער־קאמוניםט דער אנטייל אן נעמט 1920 בער

 ארגאניזירן צו אקטיאבער־רעוואליוציע דער נאך פרווון ערשטע די
 צונוים־ באוווסט, ווי דינען, רוסלאנד אין ליטע^אטור פראלעטארישע די

"פראלעטקולט". מיטן געבונדן
 קולסור, פראלעטארישער פון ארגאניזאציע אן—"פראלעטקולט", דער

 אינגיכן האט "פראלעטקולט" דער יאר. ־טן1918 אין געווארן געשאפן איז
 צו קעדיי שטעט, פארשיידענע אין ארבעטער־טטודיעם שאפן אנגעהויבן

 מא־ לידער, שרי_יבן צו קונסט די פויערים און די-ארבעטער לערנען
 "פראלעטקולט" פונעם טעארעטיקער די א״וו. און סקולפטור לערי_י,

 דעם וועגן טעאריע מענשעוויטטישע פאלשע א ארויסגערוקט האבן
 אנגע־ האבן זיי קולטור. פראלעטארישער דער פון וועג זעלבשטענדיקן

 ארבעטער- דער פון וועגן זעלבשטענדיקע דריי עקזיסטירן עם אז וויזן,
 און פאליטישער דער עקאנאמישער, דער סאציאליזם: צום באוועגונג

 גע־ האבן זיי קולטור. פראלעטארישער א פאר קאמף פון ורעג דער
 ארגאניזא־ זעלבשטענדיקע א זי_ין דארף "פראלעטקולט" דער אז האלטן,

 ארן פאלקאמבילד( )פונעם מעלרכע־ארגאנען די פרן אפגעטיילט ציע
 —״פראלעסקולט״ ״דער פארטיי. קאמוניסטישער דער אנטקעגנגעשטעלט

 ארגאניזאציע קלאטעווע קולטור־שעפערישע א איז—געשריבן זיי האבן
 פאלי־ זי_ין מיז ארבעטער־פארטיי די ווי פונקט פראלעטאריאט, פונעם
 ארגאניזאציע". עקאנאמישע זי_ין פראפאריינען די ארגאניזאציע, טישע

 "פראלעטקולט" דער אז געפאדערט, האבן "פראלעטקולט״־טעארעטיקער" די
 מעלו־ די אונטערגעווארפן^ נישט ארגאניזאציע, באזונדערע א זיין זאל

בילדונג־ארגאניזאציעם. כישע
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 בילדונג־ פאראלעלע ארגאניזירן פלעגט "פראלעטקולט" דער
 די מעלוכישע, דער צו קעגנזאץ אין פראלעטארישע טפעציעל אנשטאלטן,

פאלקאמבילדישע.
 די פון קרלטור־יערושע די אפגעלייקנט האט "פראלעטקולט" דער

 קולטור פראלעטארישע א שאפן וועגן גערעדט קלאסן, פארגאנגענע
 פארבליבן אונדז איז וואט יערושע, רי_יכער דער פרן אסגעריטן אינגאנצן

 אייבערשטע די פון בלויז קויכעם די מיט פארגאנגענהייט, דער פון
 אטא מאטן. ארבעטנדיקע ברייטע די פון 'אפגעריטן פראלעטאריאט, שיכטן

 אווטאנא־ די אויך ווי קולטור־יערושע, דער וועגן טעאריעם פאלשע די
 געווארן באקעמפט שארף זעינען "פראלעטקולט" פונעם טענדענצן מיסטישע

 "פראלעט־ פון צוזאמענפאר אויבנאנגערופענעם דעם אף לענין. כ׳ דורך
 וועלכע רעזאליוציע, .א געווארן אנגענומען איז (1923 )אקטיאבער קולט״

 כאווער דעם פארגעלייגט זי און אנגעשריבן אליין האט לענין כ׳ דער
 האט רעזאליוציע דידאזיקע צוזאמענפאר. אפן דורכפירן לונאטשארטקי

 מעלוכישע די "פראלעטקולט" דעם אנטקעגנשטעלן דאם פארורטיילט
 צעכאוושטשינע דער קעגן געקעמפט האט רעזאליוציע די ארגאנען.

 דער פון פ־אבלעם די באנעמען פאלשן דעם קעגן "פראלעטקולט", פונעם
 ,פראלעט־ פארן כאראקטעריסטיש געווען ס׳איז וואט קולטור־יערושע,

קולט".
 צוזאמענפאר אפן רעזאליוציע דער פון פראיעקט דעם ברענגען מיר

לענין(: כ׳ דורכן )צונויפגעשטעלט "פראלעטקולט" פון

רעזאליוציע פון פראיעקט

 טעק־ די דארף טאוועטן־רעפובליק ארבעטער־פויערישע דער אין .1
 ביכלאל, פאליט־אופקלער פון געביט אין םי_י בילרונגם־ארבעט, פון ציע
 פזץ גייסט מיטן דורכגעדרונגען זי_ין קונסט, פון געב־ט אין ספעציעל םי_י

 פארווירק־ דעיפאלגרי_יכער דער פאר פראלעטאריאט פונעם קלאטנקאמף
 אראפווארפן פאר הייסט, דאם דיקטאטור, זי_ין פון צילן די פון לעכונג

 מין יעדער באזי_יטיקן פאר קלאטן, די אפשאפן פאר בורזשואזיע, די
צווייטן. דורכן מענטשן איין פון עקספלואטאציע

 —אוואנגארד זיין דורך םי_י פראלעטאריאט דער דארף דערפאר .2
 פארשיידע־ מאטע גאנצער דער דורך סי_י—פארטיי קאמוניסטישער דער
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 אקטיווסטן דעם נעמען ביכלאל ארגאניזאציעם פראלעטארישע נעוליי
פאלקספילדונג. דער פון ארבעט גאנצער דער אין אנטייל גרעסטן און
 באזוב־ און געשיכטע נאענטסטער דער פון דערפארונג גאנצע די .3

 פונעם קאמף רעוואליוציאנערער פופציקיעריקער ווי מער דער דערס
 דער־ איז עם זינט וועלט דער אין לעגדער אלע פון פראלעטאריאט

 אז זיכער, אף באוויזן האבן מאניפעסט", "קאמוניסטישער דער שינען
 איב־ די ריכטיק אוים דריקט וועלטאנשויונג מארקסיסטישע די נאר

 רעוואדיוציאנערן פונעם קולטור די און שטאנדפונקט דעם טערעסן,
פראלעטאריאט.

 אלוועלטלעך־היסטא־ זלין אויסגעקעמפט זיך האט מארקסיזם דער .4
 'פראלע־ רעוואליוציאנערן פונעם אידעאלאגיע אן ווי באדי_יטונג, רישע

 די אפגעווארפן נישט האט מארקסיזם, דער יער וואס דערמיט טאריאט,
 פארקערט, נאר עפאכע, בררזשואזער דער פון דעראבערונגען ווערטפולע

 ווערט־ געווען איז וואם אלץ, איבערגעארבעט און באנומען האט ער
 פונעם אנטוויקלונג צווייטויזנטיעריקער ווי מער דער אין פילם

 דעם אף ארבעט ווליטערדיקע די בלויז קולטור. און געדאנק מענטשלעכן
 פאקטישער דער )מיט באגל_יםטערט ריכטונג, דערזעלבער אין און באזים

 לעצטן דעם ווי פראלעטאריאט, פון דיקטאטור דער פון דערפארונג(
 קאן א דאם אט בלויז—עקספלואטאציע יעדער קעגן זיינעם קאמף

 פראלעטארי־ ווירקלעכער דער פון אנטוויקלונג די ווי ווערן, אנערקענט
קולטור. שער

 וואדפט שטאנדפונקט, פ־ינציפיעלן דעם אט אף פעסט שטייענדיק .5
 אנטשיידנסטן אפן "פראלעטקולט" פון צוזאמענפאר אלרוסלענדישער דער

 פראקטיש־שעד־ און טעארעטיש־פאליטישע פארשיידענערליי די אפ אויפן
 אין פארשליסן זיך אבאזונדערקולטור, אויסצוטראכטן פרווון לעכע

 ארבעט־געביטן די צעגרענעצן ארגאניזאציעס, אפגעזונדערטע אייגענע >י
 "אווטאנא־ אי_ינשטעלן אדער "פראלעטקולט", און פאלקאמבילד פונעם
 פונעם אנשטאלטן די אין אינעווייניק "פראלעטקולט" פונעם מ?עם"

 אלע פארפליכטעט צוזאמענפאר דער פארקערט, א״וו. א. פאלקאמבילד
 ווי אינגאנצן, באטראכטן צו זיך "פראלעטקולט" פונעם א־גאניזאציעם

 און סאלקאמבילד פונעם אגשטאלטן נעץ דער אין הילף־ארגאניזאציעם
 ראטג־ "דער פון אנפירונג אלגעמיינער דער אוגטער לעבן אין דורכפירן



 קאמוניס־ רוסלענדישער דער און פאלקאמבילד( פונעם )ספעציעל מאכט
 דער פרן אופגאבן די פרן טייל א ווי אופגאבן, זיינע פארטיי טישער

דיקטאטור". פראלעטארישער

 אונטער־ שטענדיק מיר מוזן "פראלעטקולט", וועגן רעדן מיר ווען
 אנד" און באגראנאוו ווי "פראלעטקולט״־טעארעטיקער, די צווישן שיידן

 פראגעם אין טעאריעם מענשעוויסטישע פאלשע ארויסגערוקט האבן וועלכע
 פראלעטארישער גרויסער דער צווישן און ליטעראטור, און קולטור פון

 "פראלעטקולט״־ארגאניזאציעס די דורך זיך האט וואם מאסן־באוועגונג,
קונסט. און קולטור צו געטאן דים א

 אריך אפקלאנג געוויסן א געפונען האט "פראלעטקולט״־באוועגונג די
רעוואליוציע. דער נאך באלד ליטעראטור יידישער דער אין

 אקטיאבער־רע־ דער נאך זשורנאל קאמוניסטישן ערשטן דעם אין
 טרעפן (1920־־1919) וועלט" "קאמוניסטישע מאסקווער אין וואליוציע,

 ליטעראטור פראלעטארישער פון פראגעם די געווידמעט לייט־ארטיקל א מיד
 ט־עפן 2 נום. וועלט" ״קאמוניסטישער דער אין "פראלעטקולט". דעם און
 פראלע־ אזוינס איז "וואם דעם, וועגן שולמאן מ. פון ארטיקל אן מיד

 פון ארטיקלען צוויי—גומערן ווי_יטערדיקע די אין פאעזיע". טארישע
"פראלעטקולט". וועגן וואסילעווסקי נ.

 "פראלעטקולט״־שרייבער די פון פארשטייער בוילעטסטע די פון איינער
גילדין. כ. איז אקטיאבער נאך ליטעראטור יידישער דער אין

 טרעפן (1919) וועלט״ ״קאמוניסטישער אויבנדערמאנטער דער אין
 פראלעטקולטישע די פון כאן אין געשריבן גילדינם לידער פאר א מיר

 ארגא־ אויך גליקלעכסטער"(. דער בין "איך שטיצער", )"דער לידער
"פראלעטקולט״־באוועגונג. דער אין אן גילדין כ. זיך שליסט ניזאציאנעל

 "פראלעטקולט"־ ערשטן אפן ארויסטרעטונג גילדינם פון טעקסט דער
 דערינערונגען קליינערם א. אין בלויז אופגעהיט. נישט זיך האט צוזאמענפאר

 ^(13ו6ת6 14 זח4€316ת6. 1928 ).ק צוזאמענפאר דעמדאזיקן וועגן
 שרי_יבער פראלעטארישע יירישע פון פארייץ פון אז דערמאנט, ווערט

 לויטן ברענגט קליינער גילדין. כ. ארויסגעטראטן צוזאמענפאר אפן איז
 ער: שרי_יבט ארויסטרעטונגען גילדינם וועגן ארויסטרעטונגען. די זיקארן

 פראגע די אופגעהויבן האט גילדין( )כ. אפאנענט וועטערדיקער "דער
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 טעג־ צרויי אונטער שיידט ער קונסט. דער אין טענדענץ דער וועגן
 ריין־ א ארן אגיטאציאנם־פאליטישע אן שאפן: קינסטלערישן אין דענצן

עסטעטישע".
 ער קונסט וועלכער פאר מיינונג, גילדינס נישט ברעגגט קליינער

 מאכן מען קען יארן, יענע אין פאזיציעם גילדינם קענענדיק אבער איז,
 ריין־עסטע־ דער קעגן ארויסגעטראטן שארף איז גילדין אז אויספיר, אן

קונסט. דער אין טענדענץ טישער
 "פרא־ טייל גרעסטער דער הייבט יאר ־טן1920 דעמזעלבן אין שרין

 מאסקווע אין "פראלעטקולט". פונעם אפגיין אן לעטקולט״־ש״י_יבער
"קרזגיצע". גרופע ליטערארישע די געשאפן ווערט

 פע־ מיטן צונויף פאלט "קוזניצע" דער פון אופבלי־פעריאד דער
 געשריבן האבן "קוזניצע" פרן דיכטער די בירגער־קריג. פון ריאד

 לידער זייערע אין האבן זיי לייער, סימוואלישע אפט אבסטראקטע,
 בירגער־ און אקטיאבער פונעם פארנעם גראנדיעזן דעם אפגעשפיגלט

קריג.
 אנגעזעענע אזוינע גרופע דערדאדקער צו דאן קערן מאסקווע אין
 סאניקאוו, קאזין, פאלעטאיעוו, ראדאוו, אלעקסאנדראווסקי, ווי דיכטער

 גע־ בירגער־קריג בעייסן האבן וואם דיכטער, דידאזיקע געראסימאוו.
 נעפ, יארן ערשטע די אין אין זיך האבן קאסמאם, וועגן לידער שריבן

 צום לעבנסשטייגער, צום נעענטער צורירן געדארפט זיך מ׳האט ווען
 לידער שרי_יבן אנגעהויבן האט זיי פוץ טייל א געטאן. וואקל א ארום,

ייעש. מיט פול
 פראלע־ גרופע א אוים זיך טיילט יאר ־טן1922 סאף שוין אבער

 א אין "קוזניצע", דער מיט צופרידן ניט איז וואס דיכטער, טארישע
 זיי צו "אקטיאבער". נאמען אונטערן גרופע ליטערארישע באזונדער

 און לעבעדינסקי ווי שרי_יבער, פראלעטארישע יונגע ריי א צו קומען
אנדערע.

דעם: וועגן דערציילט "אקטיאבער" פון גרינדער די פון איינער

 פרא־ גרופע א האט אינאוונט יאר ־טן1922 דעקאבער ־טן7 "דעם
 "מא־ זשורנאל פון געבי_ידע אין צונויפגענומען זיך שרייבער לעטארישע

 וואט "אקטיאבער", גרופע א גרינדן באשלאסן און גווארמא" לאדאיא
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 דער אין ליניע קאמוניסטישע די ן דורכפי! צוועק א פאר זיך טעלט8>
 פראלע־ פון אסאציאציע אלרוסלענדישע די פארפעסטיקן ארן ליטעראטור

 סעמיאן שרי_יבער די אריין זי_ינען גרופע דער אין שרי_יבער. טארישע
 זיינען וואט דאראגאיטשענקא, אלעקסאנדער מאלאשקין, סערגיי ראדאוו,

 "מאלאדאיא גרופע דער פון מיטגלידער די "קוזניצע", פון ארוים
 קרזנע־ שובין, זשאראוו, א. בעזימענסקי, א. וועסיאלי, א. גווארדיא"

 סאקאלאוו, וועסנא" "ראבאטשאיא גרופע דער פון מיטגלידער די צאוו,
 לעבע־ ל. גרופע: יעדער אויסער—"ווילדע" דאראנין; איוואן איסבאך,
 פין ארבעט ערשטע די טאראסאוו־ראדיאנאוו. לעלוויטש, ג. דינסקי,

 קינסטלערישע ן א אידעאלאגישע אן אויסארבעטן געווען איז גרופע דער
פלאטפארם".

 גרופע קאמיוגישע ערשטע די געווארן געשאפן איז פר?ער אביסעלע
 בא־ ערנסט אנגעהויבן זיך קאמיוג דער האט צי_יט יענער צו שוייבער.
 מא־" גרופע די ליטעראטור. פראלעטארישער פון ם7פראג מיט שעפטיקן
 זעלבן מיטן זשורנאל באם געווארן געשאפן איז גווארדיא" לאדאיא
 גוואר־ "מאלאדאיא זשורנאל אין גרופע די האט 1922 הארבסט נאמען.

ליטעראטור. פון פראגעם וועגן דעקלאראציע א פארעפגטלעכט דיא"

דעקלאראציע
ר ע ב י_י ר ש און פאעטן ע ש י ג ו י מ א ק אלע צו

 דער איז יוגנט פויערשע און ארבעטער מאסן ברייטסטע די פאר
 בא־ וואם ארגאניזאציע, אן בלויז נישט געווארן יאר 4 פאר קאמיוג

 א אין איז נאר פראלעטאריאט, פונעם קאמף אלגעמיינעם צום זיך העפט
 מיט ענג היים, א און שול א געווארן יוגנט דער פאר מאם גרויסער

 די אויך דורכגעפלאכטן דך האש ארבעט און לערע קאמיוגישער דער
 פלוג, און ווארשטאט פון פויערים און ארבעטער יונגע די פון שאפונג

 ליטעראטור, פראלעטארישער דער אין קאמיוג דורכן אדיין וואקסט וואס
 און דיכטער קאמיוגישע אונדזערע האבן מיד ירן. געב ווערט וועלכע

 אונטער פון ארויס גייט וואם אלץ, אף אז נישט, הייסט דאם שרי״יבער.
 בלויז, באטעט דאס קאמיוג, פון שטעמפל דער ליגט פען, זייער
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 און קאמיוג פונעם רייען די אין אנטוויקלט זיך האט שאפונג זייער אז
 אויסער פאר נישט זיך זיי שטעלן פארפולקרמונג און וווקם זייער אז

 וואט פויערים־יוגנט, און ארבעטער־ מאטן דער מיט פארבינדונג דער
 גרופעס די דערקלערן טאקע אזוי אט קאמיוג. אין פארייניקט זיינען

 גרופע די אנטשטיין. זייער פון זין דעם שרי_יבער און פאעטן קאמיוגישע
 שרי_י־ און פאעטן קאמיוגישע די פארייניקן—אופגאבע אן פאר זיך שטעלט

 ארגא־ זעלבטטקריטיק, כאווערישע און ארבעט געמיינזאמע זייער בער,
 זעלבסטבילדונג־ארבעט, מאטעריאליסבישע און מארקסיסטישע גיזירן

 דער אין פאבריק־זאוואדישע, די מיט ארבעט שטעגדיקע א אנקנופן
 גאנצער דער מיט זיי דירך און קעמערלעך קאמיוגישע דיי, ערשטער

 פרעטע. קאמיוגישער דער אין אנטייל רעם ארגאניזירן ארבעטער־יוגנט,
 הילף כאווערישע גיבן אופגאבע אן געשטעלט אויך זיך האט גרופע די

 שרי_י־ קאמיוגישע באזונדערע און ערטער די אף פארייניקונגען נאענטע
 א אימצושטעלן רוף א מיט זיי צו זיך ווענדט זי ערטער. די אף בער

 ווערק אויך ווי ווערק, געדרוקטע די צושיקן פארבינדונג, שטענדיקע
 פון ארבעט און ארויסטרעטונגען די וועגן באריכטן מאנוסקריפטן, און
 צווישן געווארן איינגעשטעלט איז וואט פארבינדונג, די קרי_יזלעך. די

 אן געווארן איז וועלכע כארקאווער, דער און גרופע צענטראלער דער
 מיטארבעטשאפט אזא אז געוויזן, האט ערשטער, דער פון אפטיילונג

נויטיק. אויך נאד מעגלעך, נאר ניט איז
 ליטערא־ קיין ניט איז שרי_יבער און פאעטן קאמיוגישע גרופע די
 צוימען און דאגמעם קיינע מיט ניט זיך באגרענעצן מיד סעקטע. רישע

רעמלעך. קיינע אין איין ניט זיך
קאמיוגיסטן. זיינען מיד
 דער אין שעפעריש זיינען און שאפן זיך לערנען ארבעטן, מיד

 פא־ אוגדז וואט אט יוגנט. נאבריק־זאוואדישער דער פון געדיכטעניש
 דופן מיד וואט צוליב אט רייען, אונדזערע צעמענטירט און רייניקט

אונדז. מיט פארבונדן זיך אייך
״1922 בסט האר

 פאדע־ די זיעען "אקטיאבער" גרופע דער פון פלאטפארם דער אין
 פלאטפארפיאיז די קאנקרעט. מער געווען ליטערזןטור דער צו רונגען
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 צונויפלי א פון רעזולטאט אלם געווען פארעפנטלעכט און אויסגעארבעט
 צונויפגע־ זיך האבן וועלכע קרי_יזן, ליט. פראלעטארישע מאסקווער אלע פון

 שרע־ פראלעטארישע פון אסאציאציע מאסקווער די געשאפן און זאמלט
(.1923 )פרילינג מאפם.—בעו

 איי־ בלויז "אקטיאבער״־פלאטפארם היפשער דער פון ברענגען מיד
פונקטן: כאראקטעריסטישע גיקע

 לי־ קינסטלערישע די דינט געזעלשאפט קלאסעווער דער אין .6 פ.
 א פון צילן די ליטעראטור, מינים איבעריקע די מיט באגלייך טעראטור,
 מענטשהעט. גאנצער דער שוין קלאם דורכן בלויז און קלאם, באשטימטן

 וואס ליטעראטור, מין אזא אן אזויארום, מיד, דופן פראלעטארישע א
 און ארבעטער־קלאם פונעם באוווסטזיין דעם און פסיכיק די ארגאניזירט

 גרונט־אופגאבעם די פון ריכטונג דער אין מאסן ארבעטנדיקע ברייטע די
 *קא די שאפט און וועלט די איבער בויעט וואם פראלעטאריאט, פונעם

געזעלשאפט. מוניסטישע
 געזעלשאפטלעכער דער פון רווקס מיטן צוזאמענהאנג אין .9 פ.

 אוף א־ר פאר שטייט ליטעראטור פראלעטארישער דער פון באדייסונג
 א מיט ווערק מאנרמענטאלע לייווגטן, גרויסע שאפן גרונט־אופגאבע: א

 פר^לעטא־ פונעם לעבן פונעם דעריקער סיוזשעט, פאנאנדערגעוויקלטן
 מעג־ פאר האלט "אקטיאבער" שרי״יבער פראלעטארישע גרופע די ויאט.

 באגלעך ווען באדינג, באם בלוי! פאדערונגען די אט אויסצופילן לעך
 דער אין פינפיאר לעצטע דאס געהערשט האט וואם ליריק, דער מיט

 גע־ ליטעראטור דער פון גרונט אין וועט ליטעראטור, פראלעטאהישער
 שעפערישן צום צוגאנג דראמאטישער און עפישער דער ווערן לייגט

 די פון פארם די אויך וועט דערמיט צוזאמענהאנג אין מאטעריאל.
 עקאנאמיע און איינפאכקייט ברייט, גרעסטער דער צו שטרעבן ווערק

מיטלען. קינסטלערישע די פון
 איג־ פון פרימאט דעם פעסט שטעלט "אקטיאבער" גרופע די .10 פ.
 ווערק ליטערארישן פראלעטארישן דעם פון אינהאלט דער בדויז האלט.

 פארם. די אונטער זאגט און מאטעריאל לעקסיש־קינספלערישן דעם גיט
 דער אנטיטעזן: דיאלעקטישע זי_ינען פארם די ארן אינהאלט דער

איר. דורך זיךקינסטלערישאוים פארמירט און פ$רם די באשטימט אינהאלט
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 איבער־ אינעם קלאםנקאמף פון פארמעם פון פארשיידנקייט די .11 פ.
 בא־ זאל ער שרי_יבער פראלעטארישן פונעם פאדערט פער?אד גאנג־

 נייטי־ דער פאר אים שטעלט דאם אין טעמעם פארשיידנערליי ארבעטן
 פון מעטאדן ארן פארמעם נסטלערישע ק די אויטנוצן אלזייטיק קייט
 פרי־ דער דורך געווארן געשאפן זי_ינען וואט דיכטונג, און פיאזע דער

 פון וועג אפן גיין נישט גרופע די וועט דערפאר ר. ליטעראט ערדיקער
 זי פארם, קינסטלערישע איז ס׳ניט וועלכער איין מיט זיך פארכאפן

 וועלכע לחט סימען, פארמעלן לויטן )אפטיילן( צעגרענעצן ניט זיך וועט
 שולן, ליטערארישע בורזשואזע די צעגרענעצן איצט ביז זיך פלעגן עם

 און אידעאליזם דעס אריבער מ׳טראגט אז טאך, אין באטי_יט עם וואט
שאפן. ליטערארישן פון פראצעם אינעם מעטאפיזיק

 דעקא־ פונעם שולן ליטערארישע די אז אכט, אין נעמענדיק .12 פ.
 איינהייטלעכע די באשטאנדטיילן באזונדערע אף צעלייגט האבן דאנם
 דער אין געשאפן זי_ינען וואט בילרער, קינסטלערישע טאך זייער לו־ט

 זעצן און קלאטן הערשנדיקע די פון אופבלי היטטארישן פונעם עפאכע
 אויטטיילנדיק טיילעהלעך, קלענסטע די אף צעדריבלען דאסדאזיקע פאר

 זעלבשטענדיקן א אין עלעמענטן דידאזיקע פון איז ס׳ניט וועלכע
 דידאזיקע אז פאקטן, אזוינע מיט זיך רעכענענדיק אייך און פרינציפ

 געפאר א פאראן איז עם אז אין שאפן פראלעטארישן אפן ווירקן שולן
פרינציפ: אין אם "אקטיאבער" גרופע די ווארפט ווירקן, ווייטער זאלן זיי

 זעלב־ א אין שאפונגם־בילד באגריף פונעם אנטארטונג די א(
 איז און )אימאזשיניזם( ארנאמענט באצירערישן צעדרויבעטן שטענדיקן

 גאנצן פוגעם גאנג אין זיך אנטוויקלט וואט בילד, דינאמיש א פאר
אינהאלט. געזעלשאפשלעך־נייטיקן זי_ין פון אפהענגיק ווערק

 זעלב־ א אין ריטם א ווי ווארט דאם אויטטיילן דאם אם ווארפט ב<
 קינטטלער דער אז איז, דערפון רעזולכאט דער וואט ציל, שטענדיקן

 קיין ניט האבן וואט ווערטער־איבונגען, ריינע אין אוועק אפטמאל גייט
 קינסטלע־ עכטע פאר דאם אויסגעבנד׳ק באדי_יטונג, געזעלשאפטלעכע

 צילגע־ א פאר איז "אלטיאבער" גרופע די )פוטוריזם(. ווערק רישע
 ווי דעם, פון א־הענגיק ארגאניזירט, זיך אנטוויקלט וואט ריטם, ווענדטן

 אן אין ווערק קינסטלערישן פונעם אינהאלט דער זיך אנטוויקלט עם
בילד. שעפערישן איינהי_יטלעכן
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 אין אנטשטייט רואם קלאנג, פון פעטיש דעם אפ אריך ווארפט זי ג(
 אפן אוים וואקסט און בירזשואזיע דער פון אונטערגאנג פון פעריאד

 ארגא־ דער פאר איז זי )סימוואליזם(, מיסטיק ניט־געזונטער פון באדן
 בילד שעפערישן טיטן ווערק קינסטלערישן פונעם צונויפגיסונג נישער

ריטם". און

 געשכעלט האט "אקטיאבער" גרופע דער פון פלאטפארם די אט$
 ליטערא־ פראלעטארישער פון פראגעם דיי גאנצע א לייזן געפרוווט און

יערושע. פון פראגעם פארם, און אינהאלט פון פראגעם כור,
 סימוואליזם, דעם קעגן ארויסגעטראטן איז "אקטיאבער״־גרופע די

 זיך גרופירן וואם שולן, ליטערארישע ווי פוטוריזם, און אימאזשיניזם
 לויט זיך גרופירן פאר געווען איז זי סימען, פארמעלן לויטן בלויז

 סעק־ ?ידישער רער פון ארגאניזאטארן די ווען סימאנים. אידעאלאגישע
 מעמא־ א טיט געווענדט יאר 1924 סאף זיך האבן מאפפ״״ באם ציע

 די פון ב. _צ, אין און פ. ק. ר. צ״ק. פון פרעסע־אפטייל אין ראנדום
 זיי אז אנצוווייזן, נויטיק פאר געהאלטן דארט זיי האבן י.ידם;קציעם,

 אויך אנדערן, צווישן שרי_יבער, קליינבירגערלעכע ?ידישע די פון אפ טיילט
 סי־ פארמעל־קינסטלערישע לויט ארגאגיזירן זיך פרווון יענע וואם דאס,

 ארגא- דאם אז האלטן, שרייבער פראלעטארישע יידישע די בעיים מאנים,
 אידע־ פון ליניע דער לויט גיין דארף קויכעם ליטערארישע די ניזירן

גרופירונגען. אלאגישע
 אין דיפערענציאציע די זיך פארשטארקט 1923־1922 יארן די אין

 קאפיטא־ די פון וווקם טיילוחיזער דער ליטעראטור. סאוועטישער דער
 האט נעפ, פון יארן ערשטע די אין לאנד אין עלעמענטן ליסטישע

 קליינבירגערלעכע און בורזשואזע פון אופלעבונג דער צו געפירט
 ווי געביט, אזא אין פילן גענומען אויך זיך האט דאם אידעאלאגיעם.

ליטעראטור. קינסטלערישע די
 )די פער?אד דעם פאר אוים רואקסט דערמיט איינצי_יטיק אבער

 ארבע־ דעם פון געקומען שרי_יבער, אוילעם יונגער א (1923־־1920 יארן
 האט וועלכע אינטעליגענץ, קאמוניסטישער און פוי^רטום טער־קלאם,

 די אף שלאכטן דורכגעמאכטע פון דערפארונג די געבראכט זיך מיט
 ^ן זיך הייבט עם פראלעטאריאט. פונעם דיקטאטור דער פאר פראנטן
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 באהעפט ענגער ווערן ארבקארן די באוועגונג, ארבקארישע מאטעווע א
 פונעם געביטן אלע אין אקטיוו ווערט און וואקסט עם פרעטע, דער צו

 ארוים רוקט וועלכער קאמיוג, דער לעבן קולטורעלן און ווירטשאפטלעכן
שרייבער. פאלאנגע קאמיוגישע א

 לי■ קינטטלערישער דער אין קלאטגקאמף דער זיך פארשאפט עט
 דים־ ריי א אין קאמף דערדאזיקער אוים זיך דריקט דריקן טעראטור.

 ליטע־ פראלעטארישער און סאוועטישער וועגן פראגעס די אדום קוסיעס
ראטור.
 אנווי_יזונגען פארטייישע דיי א אויך מיד האבן פער?אד יענעם צו

 פון צוזאמענפאר ־טער12 דער ליטעראטור. קינטטלערישער דער וועגן
 אין פראגע. דער א צו שטעלונג א נעמט (1923 )אפרעל פארטיי דער
פאלגנדיקס: צוזאמענפאר דער פארשרליבט רעזאליוציע זי_ין

 ליטערא־ קינסטלערישע די איז יאר צוויי לעצטע די פאר ווי "אזוי
 געזעלשאפטלע־ גרויסער א אלם אויסגעוואקסן ראטן־רוםלאנד אין טור
 די אף אלץ פאר פריער ווירקונג זי_ין פארשפרייט וואס קויעך, כער

 זיך זאל פארטיי די אז נויטיק, איז יוגנט, ארבעטער־פויערישע מאסן
 דער־ מיט אנפירן וועגן פראגע די ארבעט פראקטישער איר אין שטעלן

מאסף. די אף אופווירקונג געזעלשאפטלעכער פון פארם דאזיקער

 די_יטלעך און קלאר פארטיי די האט רעזאליוציע קורצער דער אין
 ליטע־ קינםטלעריש;ר דער מיט ן ר פי נ א וועגן פראגע די געשטעלט

ראטור.
 האט פארטיי־צוזאמענפאר ־טן13 אפן (1924 )אנהייב ארום יאר א אין

 די פרעסע דער וועגן רעזאליוציע א אין פארפיקסירט ווירער פארטיי די
 דא ליטעראטור. קינסטלערישער פון פראגעם צו פארטיי דעו־ פון באציונג

 שארפע פארשיידענע די אף גרונט־ענטפערן ארויסגערוקט שוין ווערן
 דער פאר געווארן געשטעלט צי_יט דער מיט זי_ינען וואם פראבלעמעם,
 מיטלויפערי־ און פראלעטארישער דער וועגן פראגע די ווי ליטעראטור,

אז״וו, און קריטיק קאמוניסטישער דער וועגן ליטעראטור, שער
 זיך האש פארטיי־צוזאמ.נפאר ־טן13 פונעם רעזאליוציע דער אין

פאלגנדיקם: גערעדט ליטעראטור קיגסטלערישער דער וועגן
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 קינסטלערישער פון געביט אץ פארטיי דער פון גרונט־ארבעט "די
✓ו ארבעט די פון שאפונג דער אף אריענטירן זיך דארף ליטעראטור

 פראצעם אין פויערים־שרייבער ארבעטער־און ווערן וואט פויערים, און
 ראטנפאר־ אין פאלקסמאסץ ברייטע די פון אופשטייג קולטורעלן פונעם
 ע־ ו ווי ווערן, באטראכט דארפן דארפקארן און ארבקאין די באנד.

 פויערים־ ארבעטער־און ני_יע ארויסרוקן זיך וועלן עם פינוואנען זערוון,
שרייבער.

 די הילף מאטעריעלע די ווערן פארשטארקט מאקסימאל דארף עם
 אוגד־ אין געקומען זי_ינען וואם שרי_יבער, פויערשע און פראלעטארישע

 פון טיילווייז אקער, און ווארשטאט פונעם טיילווי_יז לינעראטור זער
 אין און אקטיאבער־טעג די אין איז וואם שיכט, אינטעליגענטישן דעם
 פון רייען די אין אריעגעטראטן קאמוניזם מיליטערישן פון עפאכע דער

קאמיוג. און רקפ
 און שרייבער די אפנעבן מען מוז אופמערקזאמקייט באזונדער א

 פון געדיכטעניש דער אין אקטיוו זי_ינען וואם קאמיוג, פון דיכטער
ארבעטער־יוגנט. דער

 *שריי ארבעטער־פויערישע די פון וווקם פארן גרונט־בארינג דער
 ארבעט פאליטישע און קינסטלערישע ערנסטע גאר ביז א איז: בער

 אלזייטיקן באם קרייזלערי_י ענגער פון באפרייונג די און זיך איפער
 ליטערא־ פארטיץשער דער פון באזונדערם פארטיי, דער פון מיטהילף

טור־קריטיק.
 סיסטעמא־ די פארצוזעצן ווייטער נויטיק איז דערמיט איינצייטיק

 מער די צו בענעגייע געפירט, שוין ווערט וואם אונטערשטיצונג, טישע
 דערצויגן ווערן וואם מיטלויפער, אזויגערופענע די פון טאלאנטפולע

 קאמוניסטן. די מיט איניינעם מיטהילף כאווערישער און שול דער דורך
 קריטיק, פארטייישע אויסגעהאלטענע אן אוועקצושטעלן נויטיק איז עם

 סא־ טאלענטירטע די אונטערהאלטנדיק און אויסהעלפעדיק זאל, וועלכע
 פעלערן, זייערע אף אנווי_יזן דערמיט איינצי_יטיק זיי שרי_יבער, וועטישע

 גענוג נישט פארשטייען שרי_יבער די אטא וואם ן,רפודע שטאמען וואם
 דערצו, זיי שטויסג און ראטג־ארדענונג, דער פון כאראקטער דעם גוט
פארורטיילן. בורזשואזע זייערע זיין גויווער לן4זן זיי
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 גרופע ^רער שול ריכ:ונג, ליטערארישע אילן קיין אז האלטנדיק,
 פארטיי, דער פון נאמען אין ארויסטרעטן נישט דארף און נישט קען

 פראגע די רעגולירן צו נויטיקייט די אונטער צוזאמענפאר דער שטרי_יכט
 פו־ מער וואם א אוועקצושטעלן און קריטיק ליטערארישער רער וועגן
 לי־ קינסטלערישער פון מוסטערן די פון באלויכטונג פארטייישע לערע

פרעסע", סאוועטיש־פארטייישער דער פון שפאלטן די אף טעראטור

 די אנגעמערקט גרונט אין שוין זי_ינען רעזאליוציע דער אט אין
 ־טן1925 פון צ״ק פון רעזאליוציע פארטיי?שער דער פון הויפט־שטריכן

 ארבעטער־ די אף !יך אריענטירט פארטיי די ליטעראטור. וועגן י$ר
 מאנאפאליע, קיין נישט גרופע קיין אבער גיט זי פויערים־שרי_יבער, און
 רוקט און מיטלויפער די צו שטעלונג קלארע א וועגן רעדט פארטיי די

 העלפן דארף וואט קריטיק, קאמוניסטישער דער וועגן פראגע די ארוים
וווקס. קינסטלערישן און אידיי?שן איר אין ליטעראטור דער

 יארן ערששע )די צייט יענער צו זיף הייבט געזאגט, האבן מיר ווי
 צענטראלע די ארום פרעסע סאוועשישער דער אין אן (1923־1922 נעפ

 הייסע א ליטעראטור פ־אלעטארישער און סאוועטישער דער פון פראגעס
 וואם זשררנאלן, דיקע עטלעכע לאנד אין זיך באוויחן עם דיסקוסיע.

 לי־ דער אין ריכטונגען שטרייטנדיקע פארשיירענע פון ארגאנען ווערן
טעראטור.

 צו רעדאקציע וואראנסקים א. אונטער אן הייבט יאר ־טן1922 אין
 האט וואם זשורנאל, א—נאוו" "לראסנאיא זשורנאל דער דערשיינען

 שרי_יבער. סאוועטישע יונגע אלע זאמלען צו צוועק דעם געשטעלט זיך
 —פאסטו״ "נא זשורנאל דער ארויסגיין אן הייבט יאר ־טן1923 אנהויב

 צעג־ אלגעמיינער דער פון זי_יטן די אף אויך "מאפם". פון ארגאן דער
 ארטיקלען באווייזן צו אן זיך הייבן פרעסע קאמוניסטישער טראלער

 צענ־ אייניקע ארום געגאן איז דיסקוסיע די ליטעראטור־פראגעם. וועגן
פראגעם: טראלע

 עקזיסטענץ רער פון אומעגלעכקייט אדער מעגלעכקייט דער וועגן .1
ליטעראטור. פראלעטארישער פון

 מיט־ )די שרגיבער קליינבירגערלעכע די צו באציונג דער וועגן .2
לויפער־פראבלעם(.
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 מארקסיםטישער דער פון אופגאבעם די און ראל דער וועגן .3
קריטיק.

 פארטיי דער פון ליניע די האט פראגע ערשטער דער צו בענעגייע
 האבן וואם קריטיקער, און שרייבער קאמוניסטן גרופע א פארטיידיקט

פאסטו". "נא זשורנאל דעם ארום גרופירט דעריקער זיך
 פראלע־ די געזאגט: קאטעגאריש האט קאמוניסטן גרופע דאזיקע די

 גע־ צוקונפט נאענטע די וואקסט, זי פאקט, א איז ליטעראטור טארישע
איר. הער

 ארוים־ דינען ליטעראטור פראלעטארישער דער פון קעגנער אלם
אנד. און וואראנסקי טראצקי, געטראטן

געשריבן: האט טר$צקי

 בורזשואזער דער אנטקעגנצושטעלן ריכטיק ניט גרונט אין איז "עם
 די און קולטור פראלעמארישע די קונסט בורזשואזער דער און קולטרר

 פראלעטארישע די ה., )ד. לעצטע דידאזיקע קונסט. פראלעטארישע
 דער ווי_יל דין, נישט ביכלאל וועלן אנד.( און קונסט און קולטור

 איבערגייענ' אן און צייטווייליקער א איז רעזשים פראלעטארישער
דיקער".

געשריבן: האט וואראנסקי א.

 דער אין דין ניט קען און ניט$ איז קונסט פואלעטארישע ""קיין
 דער פון אופגאבע די דיקטאטור. פראלעטארישער פ־ן איבערגאנג־עפאכע

 פראלעטאריאט דער אז דער, אין באשטייט קולכור פון געביט אין עפאכע
 קרנסט די וויסנשאתט, די טעכניק, די באהערשן ריי ערשטער דער אין זאל
 טאג־ אפן אז געדרונגען, איז דערפון יארהונדערטן. פארגאנגענע די פון

 קונסט, פראלעטארישע שאפן וועגן פראגע די נישט שטייט סיידער
 קריטיש זאל וועלכע איבערגאנג־קונסט, רעוואליוציאנערע אזא וועגן נאר

 באזיגן פראלעטאריאט דעם העלפן און דערגוייכונגען אלע איבערנעמען
בורזשואזיע". די

 טר^צ־ און וו^ראנסקין לויט איז ליטעראטור דער פון צענטער דער
פליגל. מיטלויפערישער דער קין
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 איז שרייבער־אינטעליגענט דער אז צי_יט, יענער אין שרי_יבט טר$צ;י
 קינסטלערי־ דער אין אפצושפיגלען צוגעפאסט ארבעטער דער ווי מער
רעוואליוציע. אונדזער ליטעראט־ר שער

 יענער אין מיר האבן מיטלויפער, די פון פראגע דער אנבאלאנגט וואם
 וויב־ גאר ביז דידאזיקע נישט־דערשאצן א נאפאסטאווצעם די בא צי_יט
 )אויבן "אקטיאבער״־גרופע דער פון פלאטפארם דער אין פראבלעם. טיקע

 אייניקע מער, נאך נישט. ארט קיין פראבלעם די פארנעמש ציטירט(
 האבן אנד.( און ראדאוו, )לעלעוויטש, מאפפ"" דאמאלדיקן אין עלעמענטן

שרי״יבער. בורזשואזע פרעמדע, פאר מיטלויפער אלע אנערקענען טענדענץ א
 טראצקי האש קריטיק מאיקסיסטישער דער פון ראל דער וועגן
 אייגענע אירע אף דורכמאכן וועג איר דארף קונסט "די געשריבן:

 —קונסט״ פון מעטאדן די נישט זי_ינען מארקסיזם פון מעטאדן די פיס.
 מעטאד. מארקסיכט־שער דער נישט טויג קונסט אין אז הייסט, דאם

 דארפן קונסט דער אין אז געהאלטן, האבן ריאזאנאוו, ב., צ. ווי אנדערע,
קאנקורענץ. אנארכישער פרי_יער פון פרינציפן די הערשן

 אין פארטיי דער פון מיינונג דער קעק אינגאנצן געווען איז דאם
 מארקסי־ פון פראגעם אין קאנקרעט און ליטעראטור־פאל־טיק פון פראגעם
 דער וועגן רעזאליוציע דער אין נאך האט פארטיי די קריטיק. סטישער

 געוואלטיקער דער אף אנגעוויזן פארטיי־צוזאמענפאר ־טן13 אפן פרעסע
 בענעגייע שפילן דארף קריטיק פארטיעשע די וואם ראל, דערציערישער

שרי_יבער. דעם און ליטעראטור דער
 יארן די אין איז ליטעראטור ?ידישער סאוועטישער דער אין אויך

 שפראצונגען ערשטע די צווישן קאמף העפטיקער א אכגעגאן 1923־1924
 און בורזשואז־עכטעטישע די און ליטעראטור פראלעטארישער דער פון

ליטעראטור. דער אין רעשטלעך פארמאליסטישע
 גע־ איז אוסגעהויבן, קאמף דעם האט וואם ערשטע, די פון איינער

 איז וואס "כוואליעס", זשורנאל קאמיוגישער וויטעבסקער דער ווען
דאברושין. י. קריט־קער דעם קעגן ארויסגעטראטן עסנטלעך

 אין עסטעטיזם בורזשואזן דעם קעגן קאמף פאר געלעגענהייט א
 אין רעצענזיע דאברושינם י. געגעבן האט ליטעראטור יידישער דער

 ליטע־ קינסטלערישער דער קעגן (25 1) יאר ־טן1920 פארן ״עמעם״
(.1920 )וויטעבסק 1 נ. ״כוואליעם״ זשורנאל קאמיוגישן דעם אין ראטור
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 ד^ברושין האט די״כוואלי״ם" אין מאטעריאל קינסטלערישן דעם וועגן
וואם: אט געשריבן

 פון נאר רעדן, דא איך וויל "כוואליעם" גאנצע די פון "נישט
 "ליטעראטור פאר אסטיילונג דער פון "כוואליעם", ליטערארישע די

 ערשטן רעם אין ארט כאשעוון געהעריקן א פארנעמט וואם קונסט", און
זאמלבוך.

 טרוקענס, ווידער איו זאמלונג דער פון "בעלעטריסטיק" גאנצע די
 גאר־ פראקלאמאטיווע איז פראקלאמאציעם, ניט אויב אריגינעלע, ניט

נישטלעך.
 וואם קויכעם, ני_יע אז עמעם, באוווסטער א איצט דאך שוין ס׳איז

 בוי־פארמען, נייע מיט קוידעמקאל קומען אינהאלט, ני_יעם ארגאניזירן
אויסדריקן. און ווערטער ני_יע לאשן, ני_י מיט אפילע ריטמיק, נייעם מיט

 רייזעניש־צוגענוצט זי_ינען דערציילונגען אלע די פון טעמעם די
 דער־ געפאר. בעפיירעשע א דא ס׳איז אלטמאדיש־סאנטימענטאל. און

 מוסטער א ווערן כאלילע, דאך, קען רויוואיג שטייגערישער דאזיקער
 לעזער, יונגע די פאר אויך נאר גופע, מעכאברים די פאר בלויז ניט

 שעפערישע אייגענע זייערע אין איינגעליבט זיין דארפן און וועלן וואם
קרעפטן.

 זייער דורך ניט מאכן פאעטן יונגע רעוואליוציאנערע אלע די
 געע צו דעריקער ניט זיך רייסן זיי רעוואליוציע. שעפערישע אייגענע

שטו פערזענלעכע צו שטורעם־ליידן, אינדיווידועלע
ן. ד יי ר ם־פ ע ר

 ניט ל א ז זי "כוואליעם", די פון רעדאקציע דו ווארענען מיר
 ן פ שא ן על וו ם א וו געדאנקען", "מאיאווע קירן דערלאזן

 עדלשטאט־און מאדערנע א יוגנט־דיכטונג דער אין
 אן איז יוגנט קאמוניסטישע יידישע די *ווינטשעווסקים־טקופע.

. א א. קורסיוו, מיין *
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 קונסט־קולטור. יידישער דער פאר גרונט־שיכט פרוכטבארער א סאפעק
 דעם פון גליד סימפטאמאטישער יערער זיין טי_יער ארנדז דארף דא

 פארגרע־ גיט טארן "יונגע" די אבער גליד, קינסטלעריש־אופגעוואכטן
קויכעם. אייגענע די פון ווערט דעם סערן

 בא־ יוגנט די עפשער דארף ליטעראטור שיינער דער צו בענעגייע
 אין ארי_ינברעוגען און "זעלבסטבאדינונג" פון פרינציפ דעם גרענעצן

 שוין האגאם דערפארענע די פון שאפרנגען בעסטע די אויסגאבן אירע
דיכטער", און שרייבער דערוואקסענע

 דא־ אפגעענטפערט שארף האבן "כוואליעס" די פון כעוורע יונגע די
זיי: שרי_יבן (1921 פעווראל—)יאנוואו "כוואליעס" 3 נומ. אין ברושינען.

 דאברושינס כ׳ דעם דערשינען האט "עמעם" מאסקווער דעם "אין
 זיך אפשטעלנדיק נאטיץ, דערדאזיקערי אין "כוואליעס". וועגן נאטיץ

 דער ארוים זאגט זשורנאל, אונדזער פון טייל ליטערארישער דער אף
 יוגנט־פרעסע דער וועגן געדאנקען אלגעמיינע אייניקע דאברושין כ׳

ביכלאל.
 זשורנאל קריטיקירטן דעם פאר אז איז, מינהעג דער כאטש און

 קריטיקער, דעם מיט כקירעם עפנטלעכע א־ן אריינטרעטן ניט פאסט
 דעמדאזיקן אפווארפן רעכט פולע דאם האבן מיר אז מיר, האלטן דאך

 דער. צו בענעגייע מיינונג אונדזער ארויסזאגן און מינהעג "בורזשואזן"
פראגע. אנגערירטער

 די פון כעסרוינעס אדער מי_ילעם די וועגן ריידן ניט דא ווילן מיר
 נומער ערששן דעם אין געדרוקט זי״ינען וואם דערציילונגען, און לידער

 זיינען זיי אז דעם, מיט מאסקים זי_ינען מיר מער, נאך "כוואליעם",
 פראט איין מיט נאר א״וו, ארן באארבעט ניט געלונגען, ניט שוואך,
 וואס ארבעטער־יוגנט, די אז מיק,*איינעט ניט אויפן בעשום מיר זי״ינען

 און שרייבער אויסגעארבעטע דערפארעזע, קיין לעסאטע ניט פארמאנט
 זאלן איר פאר און דיכטן, און שרי_יבן פון אפזאגן זיך זאל דיכטער,
 —ווארט איין מיט געלערנטע, מער דערפארענע, מער אנדערע שרי״יבן
ספעצן.
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 ארבע־ ?ידישער דער פאר ארגאן אן שאפן רועלן וואלטן מיר אויב
 געשטעלט געווים זיך מיר וואלטן דאמאלסט מער, ניט ארן טער־יוגנט

 אזא גרינדן וועט דאברושין כ׳ דער ווען אץ וועג, דעמדאזיקן אף
 שיר, א אן דאנקבאר זי_ין אים מיר וועלן יוגנט, דער פאר זשורנאל

 אונדזערע און איגיען, וויכטיקער און נויטיקער א זייער איז דאם ווייל
 לע־ נאר פארטראכטן. ערנסט דעם אף זיך מוזן דערצןער און קולטור־טוער

 עפשער איז וואט ציל, אגדער אן "כוואליעס" די זיך שטעלן סאטע
 אין ארבעטער־יוגנט די דערגרייכבאר:~ארי_ינציען מער און גרינגער
 מעגלעכקייטן און שאפונג־פיי?קייטן די אנטפלעקן דיכטונג, פון פראצעס

 אויך אזוי געזעלשאפטלעכן, אפן ווי ארבעטער, יידישע ירנגע די פון
 די זיך זאל געביט. ליטעראריש־קינטטלערישן און קולטורעלן דעם אף

 אונד־ איז דאם—שאפן און דיכטן לערנען ארבעטערשאפט יונגע יידישע
לייט־פרינציפ. אונדזער איז דאם אופגאבע, דירעקטע זער

 נומער ערשטן אין לידער און דערציילונגען די פון שוואכקייט די
 יידישער דער פון נאר רעדאקציע, דער פין ניט אפ הענגט "כוואליעס"

 מיט ארויטגעגעבן ניט דערוויילע זיך האט וואט גופע, ארבעטער־יוגנט
 און געדולד האבן מיר נאר ווערק. הויך־קינטטלערישע אויסגעטאקטע

 אונדזערע און שאפן, און ארבעטן קעמפן, לעבן, זיך לערנען מיר צי_יט.
אפ. נישט אונדז שרעקן דורכפאלן און טאעסן אומפארמי_ידלעכע

 יוגנט דער בא אז דאברושין, כ׳ פון פאכעד צים שי_יעך איז וואט
 וואט ניט, מיר פארשטייען געדאנקען", "מאיאווע באווי_יזן זיך וועלן
 דער פון פאטאם דער—ווינטשעווטקין. און עדלשטאטן צו אן זיך עט קער

 ני_י־געבארענער דער פון שטימונג די שטורעם־צייט, רעוואליוציאנערער
 נאטירלעך, זיך, שפילן מענטשהייט דער פון לעבן אין פרילינג־טקופע

 פרא־ ?ידישער יונגער דער כאוויירים. אונדזערע פון לידער די אין אפ
 און שטימונג ראלעקטיווער דער פון אפרייטן ניט זיך קאן לעטאריאט

 שטורעט־ אינדיווידועלע "נייע צו עפעם שטרעבן און ארבעט־טוויווע
 מעשונעדיקע אדינע נאך און שטורעט־פריידן" פערזענלעכע צו ליידן.
 אינטעליגענט, יידישער "אינדיווידואליסטישער" אן נאר קאן דאס זאכן,
 ארבעטער־ מיטן פארבינדן צו פולקום זיך אימשטאנד ניט איז וואט

 אפשטארבנ־ דער פון מאם דער מיט קולטור גי_יע די מעסט און קאלעקטיוו
פארגאנגענהייט. דיקער

8ד



 זי_י־ מיר געלערנט, קנאפ דערפארן, ווייניק יונג, נאך זיינען מיר יא,
 געדאנקען" "פארגראמטע נאך פארמאגן מיר ספעצן, קיין ניט נאך נען
 וואם לידער, אלע אז געמיינט, מיר האבן ארטיקל דאברושינם )ביז

 איצטער—געדאנקען פארגראמטע זי_ינען גראמען, אין געשריבן דינען
 זיך, לערנען מיר נאר—רעם(, וועגן מיינען צו וואם שוין, מיר ווייסן

טריט. ערשטע די שטעלן מיר
אויסלערנען!" זיך .וועלן מיר און

 דאבררשינם אף "כוואליעס" די פון קאמיוגיסטן די ענטפערן אזוי אט
 שילדערן צו רוף זיין אף ליטעראטור, פראלעטארישער דער אף אנפאל

 שסורעם־פריידן" "פערזענלעכע שטורעם־ליידן", אינדיווידועלע נייע "די
 אזוי ווי אויך שוין עם ווייסן זיי זאכן. מעשונעדיקע אזוינע נאד און
קוואליפיצירן. צו

 זיי קריטיק, דער מיט נישט אבער זיך באגרענעצן "כוואליעם" די
 אר־ דעם לייענער, יידישן ני_יעם דעם ארגאניזירן צו אויך שוין פרווון

 בא־ און דערציילן "ווילן רואם קאמיוגיסט, דעם און בעטער־שרי_יבער
ווערקשטאטן". און פאבריקן די אף לעבן זייער שרייבן

 זי היסטארישע. א איז "כוואליעס" די פון ווענדונג דידאזיקע
 אף ליטעראטור, פראלעטארישער דער אף טראפ דעם אוועק שטעלט

 און פאבריק פון ארבעטער די שאפן וועלן עם וועלכע ליטעראטור, דער
ווארשטאט.

ווענדונג. דידאזיקע דא ברענגען מיר

קאלעגיען ליטערארישע "אונדזערע

 שיכטן ברייטע די מיט יוגנט־זשורנאל אונדזער פארבינדן צו קעדיי
 שטענדיקן א שאפן צו קעדיי ארבעטערשאפט, יידישער יונגער דער פון
 מיט זשורנאל אונדזער פון לעזער די צווישן צוזאמענבונד פעסטן און

 צו נויטיק איז "כוואליעס", די פון שאפונגם־ארבעט גאנצער דער
 ?ידישע יונגע די פון פארשטייער פון קאלעגיע ליטערארישע א שאסן

ארבעטער.
 בעקויעך זאל זי אז אזוי, רוערן געשאפן אבער מוז קאלעגיע די

 כאוויירים יונגע די ארי_ינציען (1 ארבעט: צווייענדיקע א אויספירן זיין
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 זייער באשרי_יבן און דערציילן זיך אויסלערנענדיק ארבעט, אונדזער אין
 שרי_יבן זיי אויבלערנען (2 און, ווארשטאטן און פאבריקן די אף לעבן

 דערגרייכונגען די אנטשפרעכן זאל שפראך זייער אז אזוי, יידיש אף
 קולטח אונדזער פון הייך איצטיקער דער און ליטעראטור אונדזער פון

 כאוויירים די פון אז מיינען, צו טאעם שעדלעכער א ס׳איז שאפן. רעלן
 אבי און ווי אבי שורעם, פאר א שרייבן—זאן איין נאר זיך פאדערט

 אוועקגעשטעלט דארף ליט־קאלעגיע דער פון ארבעט גאנצע די וואט.
יעסאד. געזונטן א אך ווערן

 קאלעגיע ליטערארישער דער פון ארבעט די מען זאל אזוי־זשע ווי
דערגרייכן? צוועקן אנגעמערקטע די זאל זי איינשטעלן,

 גע־ וואך( אין מאל איין ווי ווייניקער )ניט אפטער וואם דארפן עם
 קאלעגיע. פון מיטגלידער די פון פארזאמלונגען אלגעמיינע ווערן מאכט

 וואט פראגן, אלערליי ווערן באטראכט דארפן פארזאמלונגען די אף און
 זייערע פארלייענען דארפן כאוויירים די זשורנאל־ארבעט. די אן רירן

 איי־ פאריכטן צווייטן, דעם איינם קריטיקירן נאטיצן, אדער ארטיקלעץ,
 פארגע־ אויך דארף פארזאמלונגען די אף אז״וו. און אנדערן דעם נער

שריפטשטעלער. נייע און קלאסיקער אונדזערע פון ווערן לייענט
 רע־ געווונטשענע ברענגען אינגיכן וועט ארבעט געמיינזאמע אזא

זולטאטן".

 צו פרעסע אונדזער אין פרווון ערשטע די אן זיך הייבן אזוי אט
 איינ־ ליטעראטור, דער אין עסטעטיזם בורזשואזן דעם קעגן קעמפן
 ליטע־ פראלעטארישע די בויען צו ארגאניזאציאנעל דערמיט צייטיק
ראטור.
 רוף דעמזעלביקן מיט ארום צייט שטיקל א אין איז אוקראינע אין

 זאל וואט ליטעראטור, פראלעטארישער פאר ארבעטער־שרי_יבער, די צו
פעפער. כ׳ דער ארויסגעטראטן ארבעטער, דורכן ווערן געשאפן
 אפ־ איז 1923 12/1 פארן ״ סא ״קאמוניסטישער ק?עווער דער אין

 בריוו אין ארבעטער־דיכטער. צו בריוו אפענער אן פעפערס אי. געדרוקט
פאלגנדיקס: געשריבן פעפער כ׳ האט

וו ברי ר נע ע פ "א
געפינען. ניט זיך זאלן זיי ווו כאווייריס-ארבעטער־דיכטער, צו
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כאוויירים! טייערע
 האבן ארבעטער אוקראעישע און רוטישע די ווען צי_יט, דער אין

 בא ווען פראנט, קינטטלערישן אפן ארבעט גרויטע א אנטוויקלט שוין
 ט׳שמידט ווו לאבאראטאריעם, ספעציעלע געווארן געשאפן ינען2ז ויי
 אונדז בא איז ווארט, קינטמלערישע פראלעטארישע פרישע דאם זיך

 די ארגאניזירן און צונויפזאמלען קעדיי געמאכט, ניט פרווו קיין אפילע נאך
ארבעטער־דיכטער.

 פון שפאלטן די אף זען אפט מ׳קען דא, זיינען אזוינע קויכעם און
 פון אנגעשריבן נאטיץ א דערציילונג, א ליד, א כאן בליץ א צייטונגען

 האבן און ניט קיינעם ווייזן שטילערהייט, שרי_יבן וויפל און ארבעטער,
דרוקן. זיך ווו אייצע, אן פרעגן וועמען אפילע ניט

 שטעט אלע איבער צעווארפן ינען2ז זיי אבער דא, זיינען קויכעס
 אנ־ זאל וואס צענטער, קיין ראטן־פעדעראציע. דער פון שטעטלעך און

 אזא און ניטא, אונדז בא נאך איז ארגאניזירן, זיי זיי, מיט פירן
ווערן! ן פ א ש ע ג מוז צענטער

 אונדז זאלן וואם טערוצים, אלערליי געווען עפשער זיינען איצט ביז
 אפגעאטעמט פריי האבן מיר ווען טאג, היינטיקן בא אבער פארענטפערן,

 גע־ זיך האט לאנד גאנצע דאם און פער?אד מיליטערישן שווערן פונעם
 פליסן אן הייבט לעבן דאם ווען בו־ונג, שעפערישער פון רעלסן אף שטעלט

אומפעטיקייט. אונדזער בארעכטיקן נישט גארנישט קען ברעגץ, נארמאלע אין
 עקאנאמישער נייער דעד בא מאמענט, איצטיקן אין באזונדערם

 אלע אין זיך רייסט סטיכייע קליינבירגערלעכע די וועץ סיטואציע,
 שטרענ־ נאך מוז קונסט, אין בעסויכעם און זי_ין אונדזער פון ווינקלען

 אר־ ברויזנדיקע די ארגאניזירן וועגן פראגע די ווערן געשטעלט גער
 קאנען קעדיי קאלעקטיוו, פעסטן א אין קויכעס דיכטערישע בעטערישע

ווידערשטאנד. א געבן
ארבעטער־דיכטער! ם, י ר יי וו א כ

 ־2ש שום קיין אונדז צו האבן וואט אזוינע, קומען פלעגן היינט ביז
 אונדז פון לאנג שוין זיך האבן וואט אזוינע, אדער געהאט ניט כעם

 זיינען זיי אז זאגן, און נאמען אי_יער אין ריידן פלעגן אפגעריטן,
 וואט דא, ערגעץ דאך זי_יט איר זי_יט? ווו איר און פארשטייער. אי״יערע

איר? וי_יגט*ש זשע
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 גרויזאמע ארן גרויסע די פאר דערציילן צו וואם ניט איר האט
יאר? פינף

אפ! זיך רופט
 איניינעם לאמיר ארגאניזאציע, קינפטיקער אונדזער וועגן שרי_יבט

 ניט מיר האבן מאכט קיין בא לייזן. זי איניינעם און שטעלן פראגע די
 וועלן ראטנמאכט. דער בא ווי שאפן, צו מעגלעכקייט אזריפיל געהאט

 פאסיוו בלי_יבן רען מיר וועלן מעגלעכקייט? די אויסנוצן ניט דען מיר
היינט? ביז ווי זיי, צו

!ן י_י ז ניט עט וו און ניט ר א ט ם א ד
 ווער און ארבעטער־דיכטער זיך געפינען עם ווו וויסן, צו קעדיי

 פארלאג דער איז סאכאקלען, ערשטע ךי אונטערצופירן קעדיי זיי, זיינען
 פראזע אין ארבעטער־דיכטונג־־לידער זאמלען צוגעטראטן "קאמפאן"

 זאם־ דער אין זאמלונג. פראלעטארישע א ארויסלאזן אינגיכן וועט און
ר. ע ט ע ב ר א פון אויסשליסלעך ווערק אריינגיין וועלן לונג

מאטעריאלן! צו שיקט
 צעווארפענע די צונויפזאמלען פרווו ערשטער דער זי_ין דאס זאל
 דער אין ארבעטער־סאלדאטן די פון איבערוף עישטער דער קויכעם,

 קינפטי־ פון שטיין ערשטער דער זי_ין דאם זאל ארמיי, קינסטלערישער
קינסטלער. פראלעטארישע אלע פון פארייניקונג קער

"קאמפאן". פין אדרעם אפן צושיקן מען קאן מאטער?אל

פעפער." איציק
1 12 1923.

 *קלאל דעם ארויסרוף עמעסער אן געווען זיינען ווענדונגען דידאזיקע
 בורזשואז־נאציזך די געכאוועט האט וועלכער "שטראם", ייסראעלדיקן

 די גערוארן פארלייגט דעמאלט שוין זיינען עם ליטעראטור. נאליסטישע
 פראלעטא־ישער יידישער דער פין פונדאמענט פארן ציגל ערשטע

 ליט>ראשור־באוועגונג, פראלעטארישער ברייטער דער פון ליטעראטור,
"שטראפ״־געמויזעכץ. גאנצע דאם אפגעשווענקט נאכדעם האט וואם

 "שטראם", פון דערשי_ינען מיטן צי_יט איין אין קימאט יאר, 1922 אין
 פראלעטארישע ?ידישע גרופע ערשטע די מאסקווע אין זיך שאפט

יאר. 1922 יאנוואר געווארן ארגאניזירט איז גרופע די שרי_יבער.
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 גרופע~דער דער פון מיטגליד א אן ס׳גיט וואם יעדיעס, די לויט
 שרי_יבער־ פראלעטארישער דער פון זיצונג ערשטע די טייטש־־איז כ׳

 בא קווארטיר דער אף יאר 1922 יאנוואר ־טן5 דעם פארגעקומען גרופע
 אג־ געווען דינען עם גרופע. די געווארן געגרינדעט איז דא גילדינען.
 בוקסהארן. הורעוויטש, פערסאוו, טייטש, גילדין, ׳כ״כ די וועזנדע

 אפ־ בוקסהארן.—סעקרעטאר גילדינען,—פארזיצעו א פאר אויסגעקליבן
 באטראכטן, זיי און ווערק לייענען דאנערשטיק, אלע טרעפן זיך גערעדט

 פראלעטארי־ דער פון וועגן די וועגן שמועסן טעאדעטישע איינ^רדענען
ליטעראטור. שער

 זיי־ שרייבער־גרופע פראלעטארישער דער פון באגעגענישן אזוינע
אפטע. פארגעקומען נען

 אלרוסלעג־ דער מיט פארבונדן צייט דער אין זיך האט גרופע די
 אונטערהאנד־ געפירט שרייבער־ארגאניזאציע, פראלעטארישער דישער
;ידסעקציע. א ארגאניזירן וועגן לונגען

 גרופע. דער פון ארבעט דער וועגן יעדיעס אייניקע אויך האבן מיר
 אנוועזנד: גילדינען, בא פארזאמלונג א 13 9 דעם י$ר ־טן1923 אין

 אן באקומען באשלאטן: ראבין. און הורעוויטש אוטקעם, טייטש, גילדין,
 ארבעט, ליטערארישע א פירן אנהויבן און "קאמוניסט" קלוב אין ארט

 ארגאניזירן פאבריקן, די אף קלוב, אין ארויסטרעטונגען איינארדענען
 פרא־ די פון "קאמוניכט"( קלוב )אין ארונט אן 20/9 דעם עקסקורסיעס.

 פאעמע א געלייענט גילרין,—ווארט ־ אריינטריט שרעבער, לעטארישע
אוטקעם.
 פון פאריין "מאסקווער דעם וועגן קאפיטל אין שוין האבן מיר
 ארוים־ אן גילדינם כ. וועגן דערמאנט קינסטלער" און ליטעראטן ?ידישע

 פראלע־ דער פון נאמען אין פאריין פונעם פארזאמלונג א אף טרעטונג
גרופע. טארישער

 דאם געארבעט. שוואך אוים, ורייזט גרופע, די האט יאר 1922 דאם
 "שטראם"־ דער ווען "שטראפ״־טשאד, פון יאר דאם געווען איז 1922

ליטעראטור. דער אין צעזעצט ברייטלעך זיך האט י_יםט1
 גרופע ־ שרי_יבער פראלעטארישע די פרוווט יאר 1923 סאף אין

 ארנדז צו העפטן". "רויטע נאמען אונטערן זשורנאל א ארגאניזירן צו
ם.פ.ר.ר. ר פון מעלוכע־פארלאג אין געשריבן מעלדונג א דערגאן איז
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 פון זשורנאל א ארויסגעבן זאל מעלוכע־פארלאג דער אז דעם, רועגן
 מעלדונג דער אונטער העפטן", "רויטע גרופע פראלעטארישער דער

 "שטראם" אין הורוויטש. טייטש, גילדין, כ״כ די אונטערגעשריבן: זי״יגען
פאלגנדיקם: כראניק דער אין מיר לייענען 3 נום.

 "רויטע זשורנאל ני_יער א דערשיעען אן הויבט מאסקווע "אין
 מוישע גילדין, כארויירים די פון מיטארבעט נאענטסטער דער בא העפטן"
אנדערע". און פערסאוו טייטש,

 דער־ דאם ארויסגעגאן. נישט איז העפטן" "רויטע זשורנאל דער
 מיט אגגעטראפן, האט גרופע די וואס שוועריקייטן, די מיט זיך קלערט

 צו באציונג די פארמאגט. האט זי וועלכע שרי_יבער, צאל קליינער דער
 א גאר ביז געווען "שטראם" דעם מיצאד איז גרופע דערדאזיקער
 "שטראם" זשורנאלן די אין אז דערמאנען, צו געגוע ס׳איז פיינטלעכע.-

 בורזשואזע — ביכער אסאך איבער רעצענזיעם געווארן געדרוקט זיינען
 די פון מער גאך און ראטנפארבאנד פון סי_י — קליינבירגערלעכע און

 ראוויטשעם מיילעך בי_ישפיל, צום ווי ניויארק ווארשע, פון שרי_יבער ?ידישע
 מי־ ל. "יונגהארבסט",—לייעלעם א. לידער", מי_ינע אלע פון קערן "דער

 ציאגים־ דעם וועגן "לידער";—גלאטשטיין י. וועלט", גאטם "אף—לעו
 וועגן שרי_יבער סאוועטישע די פון "מילגרוים". לאשנקוידעשדיקן ־ סיש

 רעז־ ל. "אקסן".—קיפניסעם "אטעם",—פינינבערגם "ליריק״־ביכעלעך, די
 גיל־ וועגן נישט ווארט קיין און "קארבן";—קאהאנס א. "סאמעט",—ניקם
 יאר, ־טן1922 אין דערשינען' איז וואם "האמער־קלאנגען", ביכל דינם
 זאם־ ערשטע די ארוים זיינען יאר ־טן1922 אינעם פערסאוון. וועגן נישט

 דעם וועגן אויך און "ציטער", כאריקם און )"שפענער"(, פעפערם לונגען
 פראלע־ רעוואליוציאנערע יונגע די פון שאפן דאם ווארט. איינציק קיין

 טויט־שטיל־ א מיט געווארן ארומגעוויקלט איז שרי_יבער טארישע
• * שווייגן.

 יענע דערמאנט שורעס גלעצנדיקע אין פעפער אי. האט שפעמער
 געווען זי_ינען ליטעראטור סאוועטישער דער אין הערשער די ווען י$רן,

"שטראם״־עסטעטן. די
 אבראמען, ל. געווידמעט קרים", אין באגעגעניש "א ליד זי_ין אין

 ערשט זיין וועגן צייט, יענער וועגן געשריבן פעפער אי. האט
“ליטערא דער אין אנהייב זיין וועגן נ^ר נישט און לידער, ביכעלע
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 לי' פראלעטארישער יידישער גאנצער דער פון אנהייב דעם וועגן—טוו
טעראטור:

דינם... א ביכעלע "א
אזוינע... שטילינקע און קורצינקע לידער מיט

 געווינם, א אויכעט איז אזא ביכעלע א
 געוינים... נאר דרוקן פארלאגן די ווען

קלאר: ס׳איז

יאר צווייטן צוואנציק אין געווען איז דאם

 זאגן, צו ?ינגלעך-שוועד די מיר
 געשטיפט, צי געשריבן, מיד האבן צי

 געטראגן, פאפיר אליין אליין,
שריפט... דעם געזעצט געדרייט, ראד די

 קעגן געקעמפט אקטיוו האט וועלכער ליטוואקאוו, כ׳ דער אויך
 דער צו באציונג פון פראגע דער אין פער?אד יענעם אין האט "שטראם",

 פא־ ניטריגטיקע א פארנומען שרי_יבער־גרופע פראלעטארישער ?ידישער
 איגגאנצן זי האט ער אונטערגעשטיצט, ניט נאד ניט זי האט ער זיציע.

איגנאוירט.
 אז אזא, געווען איז גרופע דערדאזיקער ארום אטמאספער די
 וואס אוטקעם, און הורעוויטש ווי ארבעטער־קאמוניסטן, אייניקע אפילע
 אונטערגעגעבן זיך האבן פראלעט־גרופע, דער אין געווען צייט א זיינען

 —פעלערן די באקעמפן צו אנטשטאט און שט־מונגען פי_ינטלעכע דידאזיקע
 פון זיי זי_ינען געהאט, ווירקלעך האט גרופע די וואט—היפשע גאנץ און
 יאר ־טן1923 33/10 פארן ״עמעם״ אין האבן זיי ארויסגעטראטן. איר

 זיי פארוואם סיבעם, די אף אן ווי_יזן זיי ווו בריוו, צוויי ^פגעדרוקט
שרי_יבער־גרופע. פראלעטארישער דעו־ פון ארוים גייען
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ער! אקט עד ר ב. "ג.

 פאלגנדיקם: "עמעם" נרמער נאענטסטן אין אפדרוקן אי_יך בעטן מיר
 פרא־ דער אין ארבעט לענגערער א נאך מאסקווע אין קומענדיק

 וועגן געטראכט ליטעראט־קאמתיסט, יונגער א אלט איך, האב ווינץ,
 פראלעטארישער אויסגעשפראכענער אן מיט גרופע א אין ארי_ינטרעטן

ריכטונג.
 גילדין־טייטש, גרופע די פראקלאמירט דא זיך האט אזעלכע אלם

 ק־ע־ די פון שאפונג דעד נרעמד לאכלוטן אידעאלאגיש זייענדיק און
 איך האב ווארט, אינדיווידואליסטיש־קליינבירגעלעכן זייער מיט ווער,

 אויבנ־ דער אין ארל_ינטרעטן כארשלאג דעם אנגענומען פארגענוגן מיט
גרופע. פראלעטארישער דערמאנטער

 ארויסגעוויזן, זיך האט ארבעטן געמיינזאמע אבער ערשטע, די פון
 שטארקע גאנץ קיין ניט האבן גרופע דער פון כאוויירים לייטנדע די אז

קונסט. פראלעטארישער צו שי״יכעס
 פאדערט אומעטום ווי מער קאוואנעם. גוטע האבן צו איז ווייגיק

 קונסט־פראבל־עמעם צו באצענג אופריכטיקע שאפן פראלעטארישע דאם
 אופצושטעלן ווירקלעך קעדיי אנאליז, פראלעטארישן א און ביכלאל

 )מיט נאמען מיטן קרוינען ווילן מיר וואם דאם, פלאנטער דעם פון
קונמט". "פראלעטארישע ספעקולירן( אגעוו־אורכע, אנדערע, וועלכן

 אויבג־ די גרופע דער פון אירייען־טרעגער די ניט פארמאגן ליידער
 ערשטע די זיינען טאקע דעריבער עפשער און מי_ילעם, דערמאנטע

 *קרי ריכטיקן דעם געפינען צו אנשטאט געווען כאוויירים די פון טריט
 בארעב־ איינציקע די אלם שאפונג, פראלעטארישער דער פאר טערי

 אוסרוף־צייכנם און פראזן הילכיקע מיט זיך באנוגענען זאך, טיקטע
אנטאגאניזם. סעקטאנטישן אף קרענקען און

 פר^־ דער פון געביט אפן פרווו יעדער די_יער איז מיר ווייל און
 ווי_יל און פרווו( ערנסטער יעדער זיך, )פארשטייט קונסט לעטארישער

 כאוויירים .די פון לייטונג קינסטלערישע און שע”אידי די אז האלט, איך
 איך טרעט אופצוטאן, דא עפעם בארופן ווייניק איז גילדין־טייטש

 פראלע־ יונגע ווייניקע די אז אבער, גלויב איך גרופע. דער פון ארוים
 ארגאניזאציא־ זייער געפינען שפעטער צי פר?ער וועלן דיכטער טארישע
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 וואם אנפירונג, געהעריקע די אריך ווי פארייניקונג, אידיעשע ארן נעלע
 געזרנטן א קינד וואקסנדע דאם אין אריינצוהויכן זיין בעיעכוילעם וועט

גי_יםט. מרסקולדיקן
גרום קאמוניסטישן מיט

 אוטקעם" דאוויר
סענטיאגער. סג מאסקווע,

2

 צום שורעם עטלעכע מי_ינע צוגעבן רעדאקטער כ׳ דעם בעט איך
בריוו. אוטקעסעס כ׳

 אונדז פלעגט האמעל אין ארבעטער יידישע אנדערע מיט ארן אים מיט
 פראלעטארישער דער פון פארמען די וועגן שמועסן צו אויסקומען אפט

 ביכעלע א צוריק יאר צוויי מיט נאך מיר האבן צוזאמען ארן קונסט,
געדרוקט. לידער

 גילדין־ זיך רופט וואם גרופע, די אז געמיינט, אריך האב איך
 דער־ איז יונגע )און האנט אנפירנדע יענע אט זי_ין קענען וועט טייטש,

 די אטא פון געווארן אפגעדרוקט זיינען עם אז שפעטער, מיינען(, לויבט
 "כרא־ איבערהויפט לידער, און פראזע זייער כאוויירים אויבנרערמאנטע

 אלם פראקלאמירן עם פרוווט טייטש כאווער ווו "רעמאנט", און ניק־בוך"
 ניט דאן שוין איך האב—דיכטונג, )!( פראלעטארישער דער פון מוסטער

 דעם אויסער גרופע? דער צו דאפקע איך געהער פארוואם געוווסט,
 האפשטיין-מארקיש פון אפשאצונג דער צו צוגאנג זייער אז איך, מיין
 $םט־ טראגט וואם און ערנסטע קיין ניט ווי_יט גאנץ איו אנדערע און

אמביציקייט. געזונטע ניט א אריין מ$ל
 כאווער פון אינהאלט צרם זיך איך פארייניק דאם, ארויסזאגנדיק

בריוו. אוטקעסעם
קאמגרום מיט

ש." ט י וו ע ר ו ג מ.

 גרופע דער קעגן באשולדיקונג איין אויגן די אין זיך ווארפט דא
 און האפשטיין־מארקיש צו באצענג די אז שרייבער, פראלעטארישע

אר־ צוויי די אף אפילע—ערנסטע" קיין "ניט ווייט גאנץ איז אנדערע
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 ^פגעהיט האט וועלכע "שטראס״־אטמאספער, די געווירקט האט בעטער
 פר^־ דער מיצאד קריטיק אנד\פון און האפשטיינען דאמאלדיקן דעם

געזעלשאפטלעכקייט. לעטארישער

 דעם מיר האבן יאר 1922 סאף אז אנגעוויזן, אויבן שוין האבן מיר
 די זיך שאפט עם ליטעראטור. דער צו קאמיוג פונעם קער היםט$רישן

 טיטן זשורנאל א ארויסגיין אן הייבט עם גווארדיא". ,מאלאדאיא גרופע
 הייבט (1923 )אנהויב צייט אומגעפער דערזעלבער אין נאמען. זעלבן

 נאציץ־ די טיט אויך באשעפטיקן צו אינטענסיוו זיך אן קאמיוג דער
 דרי_י דערשיינען אן הייבן 1923 אנהייב און 1922 סאף ליטעראטורן. נאלע

 ארבעטער/ יונגער "דער מינסק אין יידיש. אף ארגאנען קאטיוגישע
 )ארוים־ ד$ר" "ליבקנעכטם כארקאוו אין און ,"יונגוואלד" מאסקווע אין

 גע־ זימען ארגאנען קאמיוגישע דידאזיקע נוטעי(. איין בלויז געגאנגען
 יידישער פראלעטארישער דעי פאר קאמף פון פלאצדארמען וו^רן

 פארשיידענערליי טיט קאמף אין ,"שטראם", טיטן קאמף אין ליטעראטור
 און ליטעראטור דער אף ווירקונגען קליינבירגערלעכע און בורזשואזע

 שרי_יבער פראלעטארישע גרונט־קאדרען די טיט האנט בא האנט האבן
 פראלעטא־ די שאפן געהאלפן פארטיי דער פון דער-אנפירונג אונטער

ליטעראטור. רישע
 "יונג־ זשורנאל דער דערשיינען אן הייבט יאר 1923 אפרעל אין
גרופע. ליטערארישע א זיך שאפט עם וועלכן ארום וואלד",

 א ד$ איז "יונגוואלד" גרופע קאמיוגישער מאסקווער דער וועגן
געזאגט: ווערט דארט .1 נוט. ,"יונגוואלד" זשורנאל אין נ$טיץ

 ליטעראריש־ א ,"יונגוואלד" ארום געגרינדעט זיך האט מאסקווע ,"אין
 כאוויירים: די פון באשטייט גרופע די "יונגוואלד". גרופע ק^מיוגישע

 ראבין, א. קאוונער, א. קאבאקאוו, א. מאטלין, ש. ווילדמאן, ם.
 ארבעטער־ארב־ יונגע ס׳ראוו—קראם. ג. שייעוויטש, כ. שוסטערמאן, ז.

 מיטגלי־ אירע פון ווערק די כאוועריש באהאנדלט גרופע די פאקיסטן.
ווייטער". אזוי און קונסט־קריטיק מארקטיסטישע די דערלערנט דער,

 ארטיק־ ליטעראריש־קריטישע ספעציעלע קיין האט יונגוואלד" דער
פו פראגעם וועגן ארויסטרעטונגען באןונדערע קיין געדרוקט, ניט לען
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 קעגן קאמף דעם געמאכט. נישט מעטאד שעפערישן ליטעראטור־פאליטיק,
 "יונג־ דער האט ליטעראשור קליינבירגעילעכער און בורזשואזער דער

 בריוו־ אינעם—ארט ספעציעל א אין געפירט געלונגען גאנץ וואלד"
 מאטעריאלן, ליטערארישע פארשיידענע די אף ענטפערן די אין—קעסטל

 "יונג־ נומער ערשטן אץ רעדאקציע. אין ווערן צוגעשיקט פלעגן וואם
 קוזניע" "אונדזער נאמען אונטערן ארטיקל אן אפגעדרוקט איז וואלד"

 אר־ יונגע פון "יוגגוואלד" דעם צוגעשיקט זי_ינען וואם רוערק, רועגן
בעטער.

 אנט־ ווערק, צוגעשיקטע פון אנאליז מין א איז וואם ארטיקל, דער
 *אפגע ווערט עם ליטעראטור. דער וועגן געדאנקען דיי גאנצע א האלט

 יירישער דער אין גאנג קליינבירגערלעך־אינטעליגענטישער דער רו$רםן
 די אז באצייכענען, צו מוירע נישט האט "יונגוואלד" דער ליטעראטור.

 שפראצונגען ערשטע די זיך מיט "טראגט און וואקסט ארבעטער־יוגנט
קונסט". פראלעטארישער נייער דער פץ

 פונעס ענטפערן די זיינען "יונגוואלד" נומערן ווייטערדיקע די אין
געזאגט: ווערט 2 נומער אין קאנקרעטער. בריוו־קעסטל

 שוואך. זייער זיינען האפשטיינען, געווידמעט זיינען רואם לידער, "די
 און באגריפן אלגעמיינע ן, ז א ר פ קנאקנדיקע ווייניקער

 זוכן דארף מע איינפאכקייט, באשיידנקייט, מער וועלט־פראגעם,
ווארט". און בילד אייגענעם צום וועג דעם

 אב־ דער קעגן ארוים אזויארום טרעטן "יונגוואלד" פון יאטן די
 נאכאקטיאבער־ ערשטן פון דיכטונג יידישער דער פון סטראקטקייט

 האפשטיין־ די איז צייט יענער אין אז אכט, אין נעמען מ׳דארף פער?אד.
 אלע וואם מוסטער, א מוסטער, איינציקער דער געווען מארקיש־דיכטונג

 יענער אין האט נוסינאוו כ׳ דער לערנען. אים בא געמוזט זיך האבן
 ארטיקל אן אין "ווידערוווקם" ביכעלעך די וועגן בי_ישפיל, צום צייט,

געשריבן: יאר( ־טן1922 )קיעוו "ק^מפאן" אין

 געקענט צי_יט לענגערע א האבן קוויטקא מארקיש, "האפשטיין,
 ליטערא־ די דיכטונג. יידישער פון יאם אפן העלד! איינזאמע בלייבן
 די איז דאם אז איצט, אבער דעמאנסטרירט "ווידערוווקם" גרופע רישע
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 און בילדער פון רייכקייט פר^נט. דיכטערישן אונדזער פון ליניע נייע
 אשא זאגן: פראבלעמען פון נייקייט און פארשיידנארטיקייט די קלאנגען,

 ז אי ם׳ ר ע וו דיכטונג. ?ידישער פון קולטור פון הייך די איז דאם
 ביל־ און האפשטיין־מארקיש־פארבן די אטא פאר בליגד

 זאגן־־ראטך לאמיר די, אטא פאר טויב ס׳איז ער וו ר, דע
 ע־ ט י ל דער אויסער ט יי שט דער פראבלעמען, רוסישע

א.א.(. קורסיוו, )אונדזער (1922 ,101 )"קאמפאן" אכנע" מ עד ריש א ר

 )האמלער פאדאלסקי ענטפער אן אין ווערט 5 נום. "יונגוואלד" אין
געייצעט: פעדטעכניקום(

 שיטן "עם אבער, געלונגען, גאר אפטמאל גלאט, גאנץ "שרי_יבט
 שביגלען וואם שטימונגען, אפגעריסענע אוים דריקן "פרייד" און טעג"
 קאמיוגישן אונדזער היינט, נייעם אונדזער אפ גארניט טיט

לעצטע". דאם דאפקע דארפן לייענער אונדזערע און ר. ע ג יי ט ש

 וועגן רעוואליוציע, דער וועגן שרי_יבן צו נויטיקייט דער וועגן
 ריי א אין דערמ^נט ווערט פויערים און ארבעטער די פון לעבן דעם

ענטפערן.
3 נוט. 1925 אלד״ וו ג נ ״יו

 פלעכטן אבער ניט, מען קען פלעכטן ביניען א כ״כ. "טייערע
 ווידעראש^ל און ווידעראמאל לי_יכטער. אסאך איז לידער זצלעכט

 האם־ ביז ראזנפעלד מאריס פון דיכטער אונדזערע איבערגעקייט
שטיינען.

 היט־ און "וועלטן אף ניט גרוים, אזוי ניט פארמעסטן זיך פרוווט
לעבן. טאגטעגלעכן אייער וועגן שרייבט לען",

 ראן א פ העלפאנטן" און ,גייסטער אכוץ אך ד ס׳איז
 רע־ די געפינען פרוווט ק. י ר ב א ם א ווארשטאט, א קעמערל, א

 די צורו לאזט בויונג. און ארבעט טאגטעגלעכער דער אין וואליוציע
פראזעם". כאלאשעסדיקע אויסגעדראשענע
 אנגע־ איז צייטף יענע "אין יאנקעלעוויטשן. .15 נום. ״יונגוואלד״

 אג־ דיר פון פארלאנגט "יונגוואלד" $בער זאפטיק, לעבעדיק, שריבן
שטעטלשע". היינטיקע, טעמעם, דערע
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5 נוט. פריוו־קעסטל .1926 "יונגוואלד, .3

 ם^רם, און שפראך די פאהערשט איר נאזימאקן. און פריד^ווסקי
 געפל$נ־ פראזן, הויכע מעליצע, קרענק: איין איר האט פיידע אפער

 ווייניקער פאשעט, מער ווי״יטער שרייפן דארפט איר ווערטער. טערטע
ג^רגל". אפן זיך געריסן

ווערמאקינען: ארן זינדער ענטפער אן .8 נום. "יונגוואלד"
 האס איר אז האריז^נטן, און וועלטן היילן, פון שרייפן וואם "נ$ך

 רועלסל, ארומגעכאפט אינגאנצן ניט נאך מין אזא מיט ערד גרויסע אזא
דארף". ארן שטעטל ד$ם ווי

סאסינען. ענטפער אן 10 נום. ,יונגוואלד"
 אין קארעספאנדענץ שרי_יפן מעג עם ווער פראגע: דער אף ...

 זןן שר?פס ער אפי ר, ע ר ע ד ע י ענטפערן: דיר מיר וועלן "יונגוואלד",
 ן ר א ט ם ו ק ר, ע ט פע ר א די פון לעפן דעם עגן וו לעפעדיק

יוגנט. פויערשע און
ן. ג פער ם כ יי ר ש. איצק^וון, א.

 קיין פילד, קיין ניט לידער. קיין נישט פרידערלעך, זיינען, "דאם
 ע־ ם איציק "יונגוואלד", פון לידער די לייענען מער דארפט איר קלאנג.
זיך". איפער ארפעסן און פיכלעך פערם

 פראלעטארישער דער אף אריעגטאציע קלארע און פוילעטע א
עססעטיזם. כורזשואזן און אפסטראקטקייט מעליצע, קעגן ליטעראטור,

 אין זי_ינען "שטראם" פון שרי_יפער די אז טאקע, זעען מיר און
 צו וראם מיט ניט האפן זיי טעטיק. ווייגיק צייט ערשטע די "יונגוואלד"

 די זיךמיט פאגייט "יונגוואלד" דער "יונגוואלד". פרויזנדיקן אינעם קומען
 פרא־ רוסישער דער פון איפערזעצרנגען מיט און יוגנט דער פון ווערק

ליטעראטור. לעטארישער
גערעדט. איינמ^ל ניט דעם וועגן האפן קאמיוג פון פארשטייער די

 פאם י.ידםעקצ?עם די פא פ. צ. פון פלענום אפן פארטראג זיין אין
 "יונגוואלד", פון רעדאקטער דער מוגי, כ׳ דער האט (1923) •ק$םיוג

 לייע־ פלענום דעמדאזיקן וועגן פאריכט א אין גערעדט. אפן דעם וועגן
מיר: גען
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 דער וועגן סר? ם$ניע טע ־ כ דער פון פארווורפן- די "אף
 אנגע־ מוני כ׳ דער האט "יונגוואלד" אין איבערזעצונגען צאל גרויסער

 צי מאטעריאל: פארן סראביר־שטיין איין האט רעדאקציע די אז וויין,
 ליטעראטן ע יידיש די זשורנאל. פונעם אופגאבעם די ער אנטשפרעכט

 מים־ קיין "יונגוואלד״־לייענער. דעם פארצולייגן וואם געהאט ניט האבן
 זי־ זיינען מיר ניט. מיר דארפן פראזע בערגעלסאגישע און ליריק טישע
 יידישן דעם צרוינגען וועט לייענער נייער וואקסנדיקער דער אז כער,

 וויכטיקם־ דאם איז דאם—וועט און אים אף ^־יענטירן זיך ליטעראטער
ליטעראטן". אייגענע ארויסרוקן אלץ־ פון טע

 עלטערע ריי א אנטיילנעמען ז^ן "יונגוואלד" אין הייבן שפעטער
 "יונגוו^לד" דעי האט איבערבויונג זייער אין וואם שרי_יבער, ם$וועטישע
ראליע. גרויסע א אפגעשפילט

 יוגנט־ ארויסגיין אן הייבן אוקראעע אין און ווייסרוסלאנד אין אויך
 עם וועלכען בא ארבעטער", יונגער "דער ווי_יםרוםלאנד: אין ארגאנען.

 דער ארבעטער", יונגער "דער שרייבער־גרופע קאמיוגישע א זיך שאפט
 ארויסגיין אן הייבט כארק^וו אין בעלאפפ. יידסעקציע פון פארגייער

גווארדיע". "יונגע שפעטער־די און ד^ר", ,ליבקנעכטם
 פר^געם צענטראלע די ארום דיסקוסיע א מיר האבן יאר ־טן1923 סאף

 ארטיקל אן מיט $ן זיך הייבט דיסקוסיע די ליטעראטור. יידישער פון
 א פון "געדאנקען .1923 ־טן,6/10 "עמעם" אין האראראקער כ. פונעם

 ארבעטעה־שאפונג, וועגן פראגע די שטעלט האראדאקער כ׳ לעזער".
 שרעבט ארטיקל זיין אין ביכלאל. ליטעראטור יידישער דער דער וועגן
האראד^קער: כ׳ דער

 באפריינדעט זיך האט וואם דער, "עמעם", דעם לייענט וואס "דער,
 וואם ידער ארבעטער־צייטונג, יידישער צענטראלער איינציקער דער מיט

 באמערקן געווים וועט דער אנטוויקלונג, איר מיט זיך אינטערעסירט
 ארבע־ איינציקער יעדער וו^ם דערשיינונג, נ?ע א שפאלטן אירע אף

באגריסן. מוז טער
 זיך האבן "פר$ווינץ" און "ארבעטער־לעבן" אפטיילונגען די אין

 פאר ארבעטער־שעפונג, פון שוועלבעלעך ערשטע די באוועזן ןנגעהויבן
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 דער־ עטלעכע אפגעדרוקט "עמעם" דער האט מאנאטן פאר לעצטע די
 ארבעטער־ אן אליך אפגעדרוקט האש "ארבעטער־לעפן", פרן ציילונגען

 אויך אפגעדרוקט "פראווינץ" אפטיילונג אין איז טעג, די דא און לידל,
דערציילונג. א

 אינטימער און ענגער זיך פארבינדנדיק ארבקאר, שטעטלדיקער דער
 צי״יטונג זיךן אין צושיקן נאר ניט אנגעהויבן האט צי_יטונג, זי_ין מיט
 צו איר פאר אנגעהויבן אויך האט ער נאר מאטעריאל, נויטיקן דעם

 רעדאקציע, דער מיצאד סיי סימפטאמען גוטע זייער זיינען דאם שאפן.
לעזער. דעם מיצאד םי_י

 מען וואס פון—לידעו דערציילונגען, ארבעטער־שאפונג, שאפן, ־־
קיגדער־פלאפלען. קונסט? אויך איז דאם וועזן. א דאם מאכט

 גאנצער א פון און "שטראם" פון אויסהערען איר קענט מיינונג אזא
 זיך געפינען וואם קאמוניסטן, אויך און אינטעליגענטן יידישע ריי

 לעבג־ זי_ין מיט באקאנט ניט זיעען און ארבעטער ?ידישן דעם פון ווייט
שטייגער.
 דער ארבעטער, דעם מיט צוזאמען זיך געפינט וואם אבער, דער

 פרעמד נאך איז ליטעראטור ?ידישע מאדערנע די אז גוט, זייער ווייסט
 זי ארגאניזירן, צו אים פיעק ניט נאך איז זי ארבעטער, ?ידישן דעם
 "שטראם", העפטן עטלעכע די באגי_יםטערן. צו אים פיייק ניט נאך איז

 געמאכט ניט האבן יאר, פאר לעצטע די פאר דערשינען זי_ינען וואם
 די אז מעגלעך, זייער "פראווינץ. דער אין איינדרוק באזונדערן קיין

 זיכער־ מיט קאן מע געזען. ניט אויגן די אין אפילע זיי האט פראווינץ
 אין לידל פרימיפיוו אפגעדרוקט פעטיט מיט דאם אז זאגן, קייט

 מאל הונדערטער האט "עמעם", נומערן לעצטע די פון איינעם
 זיך מען מוז דערמיט און—"שטראם" זשורנאל דער איידער לעזער, מער

רעכענען.
 מאר־ האפשטיין, פון לידער ביכלעך געציילטע די רעכעוענדיק ניט

 רעוואליוציע דער פון יארן די פאר מיר האבן קוויטקא~וואם און קיש
 ליטערא־ שיינע פון געביט אין ארבעטער־מאסע ברייטער דער געגעבן

גארנישט. קימאט—טור?
 ראם מוז ארבעטער יידישער דער אז דאם, זאגט ווער און

 דאם זענען אן היינט פון אז און "שטראמיסט" א ארמבאדינגט זיין
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 א פיר האבן אט שפראך? ציקאווער א אף שרי״יבן צו מעכויעוו אלע
 אויך און רעוו^ליוציע רוסישער דער וועגן רוסיש אין ליטעראטור רי_יכע
 אנגעשריבן זיעען ווערק דידאזיקע און לעבנשטייגער, ני_יעם דעם וועגן

רעאליסטיש. דאפקע ו דאסרא
ע רב א ווארט אפן אויסשליסלעך טראם דעם שטעלן צו גענוג . *..

 "ארבעטער־שא־ ווערטער ביידע אוגטערשטרייכן מעגן מיר ר. ע ט
וויכטיק. ווייניקער ניט איז ווארט צווייטער דער ג". נ פו

 פראווינץ, דער אין ווארצלען טיפערע אלץ לאזט "עמעם" דער ... .
 צי_יטונג דער אין ווערן וואם ברית, הונדערטער פון זעען צו איז דאס ווי

 דעם מעגלעכקייט די געבן לאמיר צי_יט. לעצטער דער פאר געדרוקט
 פארם דער אין נאר ניט לעבן ארומיקע דאס אפשפיגלען ארבעטער־לעזער

 קאריקאטור א לידל, א דערציילונג, א בילדל, קארעםפאנדענץ.-א א פון
"עמעם". אין געסט אפטע זיין מוזן

 "עמעם": אין ארטיקל אן מיט ליטוואקאוו כ׳ געענטפערט האט אים
 אקטיאבער )"עמעם", ביפראט" ארבעטער־שאפונג און ביכלאל "קונסט

(.1! ב. אומרו״ ״אין בוך אינעם )אריין (.1923
 אנא־ אן געבן געפרוווט ליטוואקאוו כאווער האט ארטיקל זיין אין

 יידישע די געפונען זיך ס׳האט וועלכן אין צושטאנד, דעם פון ליז
 די אז פעכט, שטעלט ליטוואקאוו כאווער דער ליטעראטור. סאוועטישע
 דער קריזים. שארפן א איבער לעבט ליטעראטור יידישע סאוועטישע

 "ריינער דער פון פארשטייער עלטערע די טרויעריקער. א איז סאכאקל
 אקטיאבער־שאפונג, פץ ווי_יט גאנץ זיינען—בערגעלסאן ניסטער,—קונסט"

 לויטן זיינען, א.( א. קושניראוו )האפשטיין, דיכטער סאוועטישע די
 שסימונגען זייערע און שרי_יבער, קליינבירגערלעכע אלע ליטוואקאוו, כ׳

 ליטעראטור, קינסטלערישע שרי_יבן פרותן וואט ארבעטער, די זיך; בייטן
 פוסט א טאקע אנאלפאבעטיש,~בלי_יבט זיינען לערנען, נאך זיך דארפן

ליטעראטור. סאוועטישער יידישער דער אין $רט
 וואם דעם, אין באשטייט ארטיקל דעם פון כעסארן גרעסטער דער

 קמן נישט גיט ער אבער קאנסטאטירט, ער רעגיכטראטעריש, איז ער
 ער ליטעראטור, סאוועטישער יידישער דער פאר פערספעקטיוו שום

 ליט־ כ׳ דער זעט דעם, אויסער אופגאבע. קיין נישט איר פאר שטעלט
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 קיין נאך דערווייל ליטעראטור סאוועטישער יידישער דער אין וואי^וו
 דערוועל זי זעט ער ליטעראטור, פראלעטארישער פרן סימאנים שרם

פערספעקטיוו. דער אין נישט אפילע

רנבו כ׳ דער ארוים טרעט ליטרראקארו כ׳ דעם ענטפער אן טיט
 בראנשטיינם (.1923 )״עמעם״ קריטיקער ירנגער א דאמאלם נאך שטיין,

לינקיזם. אין באשרלדיקרנגען אנפאלן, אררים ררפט ארטיקל
 אזויגערו־ דער אפשאצרנג אן געבן פרורוט בראנשטיין כ׳ דער

 ער ,אייגנס״־גרופע. רער געזאגט, ריכטיקער גרופע", ,קץעווער סענער
 רעוואלירציע דער דינען זאל קרנסט די אז פאדעררנג, א אררים שטעלט

 אוגטער ווערן גענרמען זאל שאפונג קינסטלערישע די אז סאדערט, ארן
פראלעטאריאט. פרנעם האשגאכע דער

ארטיקל: זיין אין
 אג־ צורישן שרי_יבט פראלעטאריאט" פרן האשגאכע דער ,ארנטער

בראנשטיין: כ׳ דער דערע

 האט קרנסט מאדערנער יונגער ארנדזער אין גררפע ק?ערוער ,די
 דאם—שעליכעם, היסטארישע וויכטיקע א אריסגעפילט סאפעק שרם רן

 איז שרין טריט ערשטע די פון באלד ארנדי. פון יעדן קלרר גערוען איז
 צר־ מיר האבן יר אז מארקסיסט, יעדן פאר געווען קלרר אויך רבער

 אינטעליגעג־ געוויינלעכער א טיט נרר רקטיאבער־קונסט, טיט ניט סאן
 פאטיליען־ -א רן: עם רופט פלעכאנררו מרמענט־היםפי_ילעם. טישער

 בור־ דער פון ראמען די פון ארוים ניט רבער גייט רואם סקאנדאל",
 דער פון הרניק־מרמענט דער ענדיקן זיך וועט עם געזעלשאפט. זשואזער

 י דער און פי_יקל" "שטי״יפע דאם ווערן פארשוויגן וועלן עם רעוורליוציע,
 די .אין געגאנגען פר?ער איז וואם דעם, און טרומייט" •שיינענדער

 נרך טרן צי א וועט וו., אז. א. שטרלץ־דרייסטע" טיט רייען פררנטיקע
 עלטערע אונדזערע אמאלף... "שארפע נרך און גרליל" □רליקן ׳"א

 ליטוראקרוו, כ׳ דער ריי ערשטער דער אין און כאוויירים־מארקסיםטן,
 ווריס, מארקסיסטיש זייער זאגן צוריק יאר 3 ט מ־ נאך באדארפט האבן

 יידי־ דער אין פונקט טויטן דעם צו געקומען ניט עפשער מיר וורלטן
אצינד. זיך געפינען מיר וועלכן אין קונסט, ער ע
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געווארן. געטאן ניט איז דאם
 אר־ יאנטעוודיקע געווען געדרוקט זי_ינען "עמעם" אין פארקערט,

 אקטיאבער־ליטעראטור יידישער דער וועגן דאברושין כ׳ סרן טיקלען
 אידעא- מיט איינגעזאפט דורך און דורך רעאקציאנערע, דורך און דורך

פארורטיילן. ליסטישע
 האט ליטוואקאוו )כ׳ קויכעם אייגענע די איבערשאצן ניט טאקע ...
 האנאכעם שום קיין אף גיין ניט אויך אבער הינזיכט(, דער אין רעכט

קונסט־אופאסונג. מארקסיסטישער אונדזער אין

 מען קען קונסט אז דעם, וועגן פלאפלערייען אינטעליגענטישע די
 דא וועט פריי" פויגל דער ווי "זינגט דיכטער דער אז דעקרעטירן, ניט

אכט. אין נעמען ניט אונדז פון קיינער

 פלאך־ איז דאם אז זאגן, און "שטראם" פון עסטעטיקער קרמען
 רעוואליוציא־ נאטירלעכע יענע אבער איז דאם גיין, אוטיליטאריסטיש.

 רעוואליוציא־ יעדער אין איבערכאזערען זיך מוז וועלכע אנטיטעז, נערע
איבערגאנג־עפאכע. נערער
געאמעטריע! דער ניט רעוואליוציע, דער דינען מוז מאלעריי די
 קענען מארקסיסטן, מיר, וועלכע אף אלע, די און אוו, ליטווא כ׳

 נאענטסטער דער אין אופגאבע די זיך אף נעמען דארף פארלאזן, זיך
 יידישער דער פון לערנבוך מארקסיסטישן פאפולערן א שאפן צו צייט
ליטעראטור. שער”אייראפי און

 קונסט־ איר טאג היינטיקן ביז שעפט וואם יוגנט, אונדזער ...
 דערשי״י־ אפן אומגעדולד מיט ווארט "שטראס״־ארטיקלען, פון דערצענג

בוך". מין אזא פון נען
 גרונט־פראגעס: עטלעכע געשטעלט בראנשטיין כ׳ האט ארטיקל, דעם אין
 און "שטראם" צום באצענג וועגן גרופע, קיעווער די איבערשאצן וועגן
 אריינמישן זיך זאל קריטיק מארקסיסטישע די אז נויטיקייט, דער וועגן

 רעוואליו־ פון וועג אפן ריכטן אים און פראצעם ליטערארישן אינעם'
 דער נישט רעוואליוציע, דער דינען "דארף וואם קונכט, ציאנערער

ע^מעטריע!"
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 דער פון פעסטונג דער אין אי_ינבראך היפשער א נעווען איז דאם
 קריטיקער נאציאנאליסטישע פארשיידענערליי און "שטראפ״־אידיליע,

בראנשטיין. כ׳ פון ארטיקל דעם קעגן ארויסגעטראטן שארף זענען
 אנגעזאפט שטארק געווען דאמאלם נאך איז וועלכער צווייג, ר. א.

 אנגעשריבן 1923 ־טץ,28;10 פארן ,עמעם" אין האט יידישיזם, מיט
 פאר־ ,אביסל נאמען אונטערן בראנשטיין כאווער דעם ענטפער אן

שפעטיקט".
 זמן אונטער גענומען אינגאנצן צווייג ר. א. האט ארטיקל דעם אין

 ,שטראס״־פעריאד, פונעם ,אייגנס״־און פון פאעזיע ק?ע־וער די שוץ
 גלי_יכגילס", מי_ין פון ,ליד נאציאנאליסטישע האפשטיינס ד. בארעכטיקט

 זי וואם דעם, אין פאעזיע ק?עווער דער אין בארעכטיקונג א געפ־נען
 מעכאיעדיק־זאפטיקע איצטיקע "אונדזער לעבן צום ארויסגערופן האט

 ליטע־ יידישער דער פון צענטער אין געשטעלט און שפראך", ?ידישע
ש-ייבער. יידישע קליינבירגערלעכע די ראטור

 ארגא־ דער בא סעקציע יידישע די געשאפן ווערט יאר 1924 סאף
 יידסעקציעמאפפ. מאםקווע־די אין שרי_יבער פראלעטארישע פון ניזאציע

 דיסקוסיע א ווידער פיר האבן (1924 )נאיאבער צי_יט דערזעלבער צו
 דיסקו־ דיראזיקע ליטעראטור. סאוועטישער יידיעער פרן פראגעם וועגן
 קולטור־ ערשטן מיטן צוזאמענהאנג אין געווארן ארויסגערופן איז סיע

 בילדין כ׳ דער אן הייבם דיכקרסיע די (.1924 )דעקאבער, צראמענפאר
 צעט ,א נ$םען: אונטערן )נאיאבער( ,עמעם" אין ארטיקל אן מיס

פראגע".
 ליטווא־ כ׳ פון ארויסטרעטונג דער אין סיי ארטיקל, גילדינם אין םי_י

 צענטראלע די געווארן געשטעלט זיינען קולטור־צוזאמענפאר אפן קאוו
 די צי_יט. יענער פון ליטעראטור סאוועטישער דער פון פראבלעמעם

 פארטיי־ אקשיווער פון פראגעם די אדום געדרייט זיך האט דיסקוסיע
 פר^לע־ פון פראגע דער אדום ליטעראשור, פון פראגעם אין פאליטיק

 ארסיקל זמן אין מיטלויפער־פראבלעם. דער און ליטעראטור טארישער
געשריבן: גילדין כאתעי האט ,צמט־פראגע"

 איר פיט האט געזעלשעפטלעכקייט קאמוניסטישע יידישע די ,אז
 קוך דעם וועגן—ליטעראטוו יירישער דער קעגן געזינדיקט פ^סיווקייט

זי_ין. ניט מיינונגען צוויי נען

6 1



 דער בא קעסט אף געווען דוירעכלאנג איז וואם ליטעראטור, א
 זיין געדארפט רואלט ליטעראטור אזא אידעאלאגיע, קליינבירגערלעכער

אידעאלאגיע. קאמוניסטישער דער פון האשפאע דאפלטער א אונטער
 ניט פאל דעם אים מען האט פראצעם אביעקטיוון אפן זיך פארלאזן

 זאל ארבעטער־קלאש דער אז טערמין, דער איז קורץ צו ווייל געטארט.
 פראלעטאריש־ צאל באדי_יטנדע א זיך פון אויסטיילן קאנען שוין

 דער אז גאראנטיע, די געווען איז שוואך צו און קינסטלער, דענקנדע
 איז וואם שרייבער, דער אפילע און שרייבער פאר־רעוואליוציאנערער

 בא־ קינסטלעריש אימשטאנד זי_ין וועט רע-ואליוציע, דער מיט געקומען
 אונדזער פון פארנעם און טאך לויטן ווירקלעכקייט אונדזער לויכטן

עפאכע.

 געזעל־ קאמוניסטישע יידישע די האט מאמענט דעמדאזיקן אט ...
 קלוי־ דער אף פאדלאזט זיך האט זי פארזען, אינגאנצן שאפטלעכקייט
 ניט און אינטויציע שרי_יבערם פונעם רעוואליוציאנערקייט מערשטדיקער

 זיינע אנגעווענדט ניט ארגאניזירט, ניט אים זי האט אידעאלאגיש נ^ר
 פאר־ נאר, ארבעטער־קלאם, דעם לעטויוועם פיעקייטן קינסטלערישע

 זי_ין אף אליין, זיך אף זיך אריענטירן געלאזט אים האט זי קערט,
 די צוגאנג, זי_ין קאנטראלירט ניט אידעאלאגיע, איבערגענוצעוועטער

 מא־ און אידעאל קיין אים פאר געשאפן ניט לעבן, פון דערשיינונגען
צענטער. טעריעלן
 פאר איז דערשינען, איז "שטראם" דער וואם יאר, צוויי די פאר
 קליינבירגער־ יידישע טייל גרעסטער דער אז געווארן, קלאר אלעמען

 רעווא־ דער אף געקוקט ניט זאגן, צו וואם ניט האבן שרי_יבער לעכע
 אנדער אן פון געקומען זייבען זיי פארם, זייער פון ליוציאנערקייט

 אנטי־ אפגעוועלקטע מיט שפראך, טויטער פרעמדער א מיט וועלט,
 איר מיט ווירקלעכקייט, יידישער דער פון אפגעריסענע מאטיוון, םאצ?אלע
 הערן און ניט פילן זיי ניט, זעען זיי האפענונגען. און פריידן ווייטיקן,

 אף הענגט אווער דער ווייל פאר, קומט לעבן יידישן אינעם וואם ניט,
 זי_ינען געגנווארט דער פאר און טארבע. בעטלערישע שווערע א ווי זיי
אנמעכטיק. בלינד, זיי

 וואם ליטעראטור, א אין באוויזן, האבן זיי וואס איינציקע, דאם
 ניטא דארט איז צוקוקן זיך ז$ל מע אז און נישט, זי דארף קיינער
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 קל$ר גאנץ שוין איז ווי״יטזיכטיקערע מער די פאר פארשטיין. צו וואם
 אף רעדן זאל וואם ליטעראטור, א האבן וועלן מיר אויב אז געיוען,

 אפגעגעבן הויפט־אופמערקזאמקייט די דארף לעבן, נייעם פון שפראך דער
 קאמיו־ און ארבעטער ארבקאר, פונעם סרווון ליטערארישע די ווערן
 צי_יט ערשטע די עפשער וועט פארם און טעכניק זייער עמעם, גיסט.

 פאטענטירטע די פון טעכניק און פארם די ווי נידעריקער, פיל זי_ין
 וואס ארבעטער, דער ווי_יל אפשרעקן, ניט אבער דארף דאם שרי_יבער.

 גע־ אויך איז דירעקטער, א פון פאסט אפן שטיצער פונעם אוועק איז
 זיין ווי געבילדעט, ווייניקער אסאך פראפעסיאנעל און טעכניש ווען

 צו געשטרעבט פארטיי די האט דאך און אינזשעניער, פארגאנגענער
 דער־ עס האט זי און דירעקטער, געשיקטן א ארבעטער דעם פון מאכן

גרייכט.
 אלע זי_ינען פארלויפיק אז דערוויזן, אונדז האט רעוואליוציע די

 זיך אין איינצופאטן אימשטאנד ניט טעכניק ראפינירכטע די און פארמען
 ארויס שפארט אינהאלט דער לעבן. אונדזער פון דינאמיק גוואלדיקע די

 וועט וואם פארם, דינאמישע אייגענע זיין זוכט און פארמען אלע פון
אויסקריסטאליזירן. צייט דער מיט ערשט זיך

 קאמיו־ דער ארבעטער, דער ארבקאר, דער קלאר: איז אבער איינם
 זיין שפראך, זי_ין אינהאלט, • צאפלדיקן נייעם א מיט קומען וועט גיסט

 אונד־ איז עם קלאר. און פראסט געזונט, קאנקרעט, זיין וועט צייכענונג
 געדארפט מען האט געביט דעם אף אט און שטרעבן, און לעבן זער

 זייערע פאר זיך שעמען ניט אופמערקזאם;ייט, גאנצע די אנווענדן
 פאר ברייט פארקערט, נאר פרווון, געלונגענע גאר ניט עפשער ערשטע

 זיי, לערנען ליטעראטור, יידישער דער פון טירן די צעעפענען זיי
 אזויארום און וועג, ברייטן א אף ארויסצוגיין זיי מיטהעלפן זיי, פירן

 ליטערא־ פראלעטארישע יע2נ די אויך און שרי_יבער ני_יעם דעם שאפן
 א געגעבן האט מע פארקערט, געטאן. ניט מען האט דאם נאר טור.

 פאל קיין אין אבער כראניק, נאר שרי״יבן זאל ארבקאר דער לאזונג,
 געהער דאם ווי_יל פרווון, ליטערארישע מיט פארנעמען ניט זיך ער זאל
 לי־ מאבל קלוימערשטן פארן דערשראקן זיך האט מע קינסטלער. דעם
 גאנצע ,דאם ווייל פארטרונקן, ווערן מיר אז זיך, צעליארעמט און דער

לידער", שרייבט פאלק ?ידישע
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 ערנסט מאמענטן אלע די דארף קולטור־צוזאמענפאר יידישער דער
 פאר־ זיך פראבלעמען, אלע די צערויקלען ברייטער אכט, אין נעמען

 צו מיטהעלפן און קונסט יידישער דער פון לאגע דער אדום טראכטן
 דער בענעגייע פאליטיק פאזיטיווער א פאר גרונט־שטיין פעסטן א לייגן

קונסט. און ליטעראטור יידישער
ן". די ל גי כא?ם

 דער פון אריינמישונג אקטיווע געפאדערט גילדין האט זעען, מיר ווי
 פראלע־ דער לעטויוועס ליטעראטור דער פון פראגעם די אין פארטיי

 ליטוואקאוו כ׳ מיט פאלעמיזירט האט גילדין כאווער ליטעראטור, טארישער
 צו ניט קומט ער אז באשולדיקט, אים נאמען(, זיין א:רופנדיק )ניט

 גילרינען בא ליטעראטור. פראלעטארישער קאנקרעטער דער הילף
 זי_ינען עם מיטלויפער־פראבלעם. די געווארן געשטעלט פאלש אבער איז

 די צו בענעגייע טעזיסן פערווערזיאנישע אייניקע אים בא געווען
דיפערענצירט. ניט אינגאנצן האט ער וועלכער מיטלויפער,

 גע־ פארגעזעצט איז ליטעראטור פון פראגעם ארום דיסקוסיע די
י(.924 )דעקאבער קולטור־צוזאמענפאר אלפארבאנדישן ערשטן אפן וו^רן

 דער איצט אויך האט יאר, 1923 סאף דיסקוסיע דער אין ווי פונקט
 וועלכע קריזים, פונעם אויסוועג קיין אנגעוויזן ניט ליטוואקאוו כאווער

 יידישע די אז רעגיסטרירט, ער איבער. לעבט ליטעראטור יידישע די
 מער. ניט אבער פאדערונגען, לייענערם פונעם אפ שטייט ליטעראטור

 ?ידישער פון סימען קיין נאך ליטוואקאוו כ׳ דער זעט זייט, איין פון
 — זייט צווייטער דער פון אונדז, בא ליטעראטור פראלעטארישער

 אזויארום בלי_יבט מיטלויפער, די ניט אבסאליוט ער דיפערענצירט
ראטנפארבאנד, אין ליטעראטור יידישער דער אין ארט ליידיק א

 ליטווא־ כ׳ אין האט "מאפם" יידסעקציע געגרינדעדע נארוואם די
 נישט אונטערשטיצונג קירן שלום־ווארט, זיין אין ווי רעדע, קאוום

געפונען.
 נ$טיץ א "עמעם" אין זיך באווי_יזט צי_יט יענער אין פארקערט,

 איר מיט באנאנד און "מאפם", יידסעקציע דער פון גרינדונג דער וועגן
 "אקטיאבער־שרי_יבער", גרופע א פון גרינדונג דער וועגן מעלרונג א

 "שטראמעווצעס". איבערגעבליבענע די פון אויסגעבילדעט זיך האט וואם
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 מיר כאראקטעריסטיש. זייער צונויפגעשטעלט איז מעלדונג דידאזיקע
גאטיצן: ביידע פון טעקסט דעם דא ברענגען

שרי״יבער "צווישן
 )מאפס שרייבער פראלעטארישע פון אסאציאציע מאסקווער דער בא

 בא־ סעקציע פון ביורא די סעקציע. ?ידישע א געווארן באשטעטיקט איז
 קושני־ א. וועוויארקע, א. גילדין, כ. כאוויירים: פאלגענדע פון שטייט
 "יונגוואלד״־גרופע- דער פון פארשטייער א און שויכעט א. יאוו,

 דער פון ?ידסעקציע דער אין ווענדן זיך אנפראגעם אלע מיט ראבין. י.
שרייבער. פראלעטארישע פון אסאציאציע מאסקווער

 ס א וו גרופע, דער אין ארי״ין ניט גייען וואם שרייבער, די צווישן —
 )אונטער־ ר ע ב י_י ר ש ע ש י ר א ט ע ל א ר פ פאר זיך ן ע נ ע כ ע ר

 וועגן פראגע די באהאנדלט איצט ווערט א.(, א. מיר. פון געשטראכן
 וואם שרי_יבער, פון ה., ד.—"אקטיאבער־שרייבער". גרופע א בילדן

 פץ און אקטיאבער־רעוואליוציע דער פון פלאטפארם דער אף עטייען
 פראלעטא־ און ליטעראריש־געזעלשאפטלעכער איר לויט ראטנמאכט. דער

 רוסי־ דער צו נאענט זיין גרופע דיראזיקע וועט איועאלאגיע רישער
שרעבער". א־בעטער־פויערשע פון אסאציאציע שער

 גרופע ־ מאפפ"" די קלארע: א דא איז גדופן ביידע די צו באציונג די
 רעשט־ די שרי_יבער", פראלעטארישע פאר זיך "רעכנט וואם גרופע, א איז

 ליטערא־ איר לויס מעלדונג, דער לויט איז "שטראס״־גרופע פון לעך
 דער נאענט אידעאלאגיע )?( פראלעטארישער און ריש־געזעלשאפטלעכער

שרייבער". ארבעטער־פויערישע כוך אסאציאציע
 שרייבער דער פון אויסגעבילדעט זיך האט ,מאפפ" באם יידסעקציע די
 אין פליגל לינקן פונעם אנד., און פערסאוו טייטש, גילדין, גרופע:

 "שטר^ם"( וועגן קאפיטל )זע שויכעט קושניראוו, וועוויארקע, "שטראם":
ראבין(. "יונגוואלד־גרופע": דער פון פארשטייער אייניקע פון און

 *גענו זיך אף האט מאפפ"" ?ידסעקציע די שאפן צו איניציאטיוו די
 וועגדונג א )איינצייטיק פראטאקאל א אין טייטש. גילדין, גרופע די מען
 ־סן,3/11 דעם ארג־זיצונג דער פון רוסיש( אין געשריבן — מאפפ״״ אין

 ארגאניזירן צו קעדיי "מאפפ", אין זיך ווענדן וועגן זיך רעדט ,1924
סעקציע. ?ידישע א
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יאר 1924 ־טן,3/11 פון פראטאקאל

"מאפם": שרייבער פראלעטארישע פון אסאציאציע מאסקווער אין

 שרי_יבער פראלעטארישע יידישע פון ארגאניזיר־גרופע דער פון זיצונב
יאר.' 1924 ־טן,3/11 דעם

פערסאוו. טייטש, ראבין, גילדין, שויכעט, כ״כ, אנוועזנד:

באשלאסן::ט געהער

 סעקציע א ארגאניזירן וועגן
 שרי_י־ פראלעטארישע יידישע פון

מאפם. באם בער

 אין מעלדונג א אנגעבן (1
 פרא־ פון אסאציאציע מאסקווער

 מימן מאפם שרי_יבער לעטארישע
 ארגאני־ אין אריינצוגיין צוועק
 סעק־ יידישע א שאפן און זאציע

מאפם. באם ציע

 די צו באציונג דער וועגן
אין שטייען וואם שרייבער, כ״כ

 הינזיכט אידעאלאגישער
 געפינען נאר אונדז, צו

ארגאניזאציעם. אנדערע

 נאענט
אין זיוי

 כאוויירים די פארלייגן (2
 כא־ און וועוויארקע קושניראוו,

 גרופע דער פון ארויסגיין ריקן
 מיט פארייניקן זיך "שטראם",

 דער־ איניינעם גרופע, אונדזער
 מאפם, אין מעלדונג א לאנגען
 ארייב־ איגיינעם איינצייטיק קעדיי

 ארן ארגאניזאציע אין טרעטן
 פון סעקציע יידישע א שאפן

 וואס שרי_יבער, פראלעטארישע
 פון פלאטפארם דער אף שטייען
מאפם.

ם. ק. ר. פון מיטגלידער

 א.(. )שויכעט ש. א. ץ
גילדין. כ. ) 1ריפטאונטערש

יאר. 1924 ־טן,3־11
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 אריך ווערט יאר 1924 8/11 דעם גרופע דער פון זיצונג דער אף
 דעי' דארף עם וראם מעלדונג, א פון פראעקט א צונריפגעשטעלט

"מאפפ". אין אריעטרעטן וויל וראם כאווער, יעדער לאנגען
טעקסס: דער

 פון גרופע פראלעטארישער ר דע פון א בירר "אין
ר, ע ב י_י ר ש ע ש י ד יי די

 פראלע־ דער פרן מיטגליד אלם אריינעמען מיך ביורא די בעט איך
 מעלד אליין דערמיט שריפטשטעלער. יירישע די פץ גררפע טארישער

 מים־ זיך בין איך גרופן. איבעריקע אלע פון ארוים טרעט איך אז איך,
 יידי־ די אריסער אריסגאב־, אנדערע קיינע אין זיך דרוקן צו ניט כי_יעוו

 כא־ דער זיך ארנטערווארפן אינגאנצן ביכלאל און פראלעטארישע שע
גרופע". דער פון דיסציפלין ווערישער

 געגאן איז פראטאקאלן, אויבנגעבראכטע די פון זעען צו ס׳איז ווי
 באם יידסעקציע די ארגאניזירן צו אף ארבעט אינטענסיווע גאנץ א

 צייט דער פאר אוים, ווייזט האט, גרופע פראלעטארישע די "מא'פ".
 ערשטע די "שטראם״־פליגל. לינקן דעם מיט אונטערהאנדלונגען געפירט

 רעזולטאטן. שום קיין געגעבן נישט אונטערהאנדלונגען די האבן צייט
 פו־ פר^לעט־גרופע דער פון פראטאקאל א פון זיך מיר דערוויסן דאם
יאר. 1924 ־טן,8/11 נעם

פראטאקאל

.1924 ־טן,8/11

 . טייטש. פערס^וו, ^ויכעט, ראבין, גילדין, כ״כ: געווען

ראבין. שריכעט, גילדין, כ״כ: גון אינפארמאציע

באשל^סן: געהערט:

 אין זיך פארעגיסטרירן (1.
טעג. נ$ענטםטע. די אין מאפם
האבן וואם פראגעם, אלע <2

קענען גרופע, דער צו שי_יכעם א
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 דער דורך נאר ווערן באשטימט
 פראגעם- פרינציפיעלע ביורא,

פארזאמלונג. אלגעמיינער דער אף
"שטערך. וועגן (3

 די און קושניראוו וועגן (4
איבעריקע.

מאפם. פון סטאטוט (5
 אפן אונטערשריפטן די וועגן (6

מעמאראנדום. דערלאנגטן

 זיף, אנפרעגן זיך, פארבינדן
 זיך באטייליקן עלעמענטן וועלכע

 אונדזערע שרייבן זשורנאל, אין
יעסוידעם.
 מעל־ די האבן זיי אזויווי

 ניט אונטערגעשריבן, ניט דונגען
 קיין פאר דערווייל זיי רעכענען

מיטגלידער.
ענדערונגען. אן אנעמען

 אראם־־ רעגיסטרירונג דער נאך
כסימעם. די נעמען

 "שטראס״־שריי־ לינקערע אייניקע צווישן אפילע נאך איז עם ווייט ווי
 פראלעטארישער דער פון ארבעט דער צו אומצוטרויען דער געווען פער

 מייער^־ ד. און ג^דינער ש. פון ענטפער פאלגנדיקער ווי_יזט גרופע,
 אין אריינצוטרעטן גרופע דער פון ווענדונג דער אף גילדינען וויטש

"מאפם". באם יידסעקציע דער
 סייער^וויטש און ג^דינער כ״כ די שרי_יבן בריוו זייער אין

פאלגנדעם:

גילדין! כאווער כאשעווער
 אריינ־ אונדזער וועגן אונדז צו ווענדונג אייער אף ענטפער אלם

 אז אי-יך, מיר מעלדן "מאפם", באם סעקציע יידישער דער אין טרעטן
 רעכט דאם האבן וועלכע כאוויירים, איינצלנע אויסער אז געפינען, מיר
 בא־ שרי_יבער" "פראלעטארישער נאמען בעקאוועדיקן דעם טראגן צו

 האבן וועלכע כאוויירים, פון סעקציע דער פון ר^וו דער $בער שטייט
 זי_י־ זיי או דערוייזן, ניט טאג הי_ינטיקן ביז ארבעט גאנצער זייער מיט
 זאלן וועלכע ווערק, רעוואליוציאנערע יענע שאפן צו בעקויעך• נען

 נ^כאקטיאבערישע די וועלכע צו הייך, קינסטלערישער דער אף שטיין
 אלם דינען דארף וועלכע און דערגרייכט שוין האט ליטעראטור יידישע
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 די צוליב אירער. אנטוויקלונג ווילטערדיקער דער פאר אויסגאנג־פונקט
 םעקצ?ע ?ידישער דער אין אדיין ניט מיר טרעטן סיבעם אנגעוויזענע

"מאפם". פון

גאדינער, ש. גרום: כ׳ מיט
מייעראוויטש."—דאניעל

.1924 ־טן,21־11

 "שטראפ״־טע^ריע די טכ?עם־האמייםים אוף אמאל ווידער שטייט דא
 יידי• נאכאקטיאבערישע די וועלכער צו הייך, קינסטלערישער דער וועגן

 אלם דינען דארף וועלכע און דערגרייכט, שוין האט ליטעראסור שע
 ס׳איז אירער". אנטוויקלונג ווייטערדיקער דער פאר "אויסגאנג־פונקט

 אי־ נישט דער ווענן געדאנק נוסינאוום פון וואריאציע אנדער אן דא
 געשטעלט ווערט וואם דיכטונג, ־ מארקיש ־ האפשטיין בערגעשטיגענער

 יירסעקציע געגרינדעטע נארוואם די אזויווי און מוסטער, איינציקן אלם
 מייע־ און גאדינער זיך זאגן דיכטער, אזוינע נישט פארמאגט מאפפ""

גרופע. דער אין ארי_ינצוטרעטן אפ ראוויטש
 ""םאפפ סעקציע יידישע די שוין האט 1924 נאיאבער אינדערמיט

 צו איז דאס "מאפפ״־ארגאניזאציע. אלגעמיינער דער מיט פארבינדונג
מאפפ"." ?ידסעקציע דער צו בריוו־צירקרליאר א פון זען

 םעקציע- יידישער דער ע6ליטקרי_יזךגרו דער פון סעקרעטאר "דעם
גילדין. כ׳

 גאסיזדאט אין וועט $וונט אז. 5-1/2 נאיאבער, ־טן22 דעם שאבעם
 פור־ כ׳ מאפם, פון גענעראל־סעקרעטאר באם (,4 )ר^זשדעסטווענסקאיא

 סעק־ פון פארזאמלונג עקסטרע אן פארגעקומען (29 נ. )צימער מאנאוו
 סעקרעטאר יערער מאפפ. פון גרופעם און ליטקרייזן די פון רעטארן

 באריכט א (1 מאטעריאלן: פאלגנדע פארזאמלונג דער אף צושטעלן מוז
 פלאן ־ ארבעט (2 )גרוסע(, קרי_יז פון ארבעט דורכגעפירטער דער וועגן
 פון מיטגלידער די פון אנקעטעם אויסגעפילטע (3 יאר, לויפנדיקן פאר

 פון פארזאמלונגען אפענע די אף פארצולייענען קסאוויאדן, (4 קרייז,
 פי_יערונג דער וועגן וו.. אז. א. סצענקעם פארצייכענונגען, (5 פ,3מא

 אפ־ קעדיי אקטיאבער־רעוואליוציע, דער פון יארטאג זיבעטן פונעם
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 די פון צעטלען די (6 קאמינטערן, פונעם אגיטפראפ אין עם צושיקן
 ביל־ פון פאריין פונעם מיטגלידער זיינען וואם קרייז, פון מיטגלידער

דונגם־טוער.
סורמאנאוו(" )ד. מאפפ פרן סעקרעטאר

.1924 נאיאבער, ־טן15

 שוין פיגורירט ־טן18/11 דעם פראלעט־גררפע דער פון זיצונג דער אף
 א. ררערריארקע, ווי "שטראם", פון טייל א — ווערריארקע. א. קושניראוו,
 דער מיט פארייניקט גיך זיך האבן גאדינער, אביסל שפעטער קרשנירארר,

 דער אט אף .""מאפפ יידסעקציע ני_י־געשאפענער דער אין פראלעט־גררפע
 א געהאט האבן וואם פראגעם, ריי א גערוארן באהאנדלט זיינען זיצונג

פעריאד. יענעם אין פראגעס ליטערארישע וויכטיקסטע די צו שי_יכעם

פראטאקאל

יאר. 1924 ־טן,18 11 דעם גררפע פון זיצרנג

טייטש. פערסארר, ראבין, שויכעט, ווערוי^רקע, גילדין, געוועזן:.

טייטש. כ׳—סעקרעטאו גילוין, כ׳—פארזיצעו

באשלאסן: געהערט:

ררערויארקען באפולמעכטיקן קול־ אפן פארטרעטונג וועגן
דער־ לערויטאנען, צר אריינגיין טרר־צרזאמענפאר.

 עק־ * קריין דער אז אים, קלערן
 גאנצע די ארן מער, ניט זיסטירט

 פאר גיין דארף פארטרעטערשאפט
גררפע. דער

מאסקווע. אין קינסטלער און ליטעראטן פון קרייז מאסקווער דער געמיינט: •(

 "עמעם" אין מעלדרנג א געבן פרן ליקרויריררנג דער וועגן
פארזאמלרנג א צרנריפררפן רועגן ליטעראטךקרי_יז.

 ליקרוי־ צר אים קעדיי קריח, פרן

דיין•
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 דער ורעגן פרעסע אין מעלדץ
גרופע. דער פון ארגאניזירונג
 מעמאראנדום פרן פראעקט

ק. צ. אין

 שוי" כ׳ דעם באפולמעכטיקן
כעט.

 שויכעט כ״כ די איבערגעבן
 און רעדאגירן אף גילדין און

דערלאנגען.
טייטש. מ.—סעקרעטאו

 קאג־ ענדגילטיקע די פארגעקומען אוים, ווייזט איז, נאיאבער סאף
 כאסקווע. אין שרעבער פראלעטארישע ?ידישע די פון סאלידאציע

 ?ידסעקציע די פראטאקאלן די אין שוין פיגורירט דעקאבער אנהויב
<מאפפ".

 גע־ איז "טאפפ" יידסעקציע דער פון ארבעטן ערשטע די פון איינע
 א פון צוגרייטונג די אויך ווי "שטראם", דעם קעגן קאמף דער ווען

 פראלע־ יידישע די פון שאפונג די דעמאנסטרירן זאל וואס אלמאנאך,
שרי״יבער. טארישע
 זיך סיר דערוויסן י^ר, 1924 דעקאבער, ־טן2 פון פראטאקאל א פון

פ^לגנדעס:

 פראטאקאל

מאפפ. באם סעקציע ?ידישער דער פון פארזאסלונג

ג: נ ו נ ע ד ר ג־$ א ט

עפענונג, פייערלעכער דער וועגן (1
דיספוט, ליטערארישן א וועגן (2
רעדקאלעגיע, פון קאנססרוירונג (3
פראגעם. לויפנדיקע (4

געהערט:

 פייערלעכער דער וועגען
עפענונג,

בא^זלאםן:

 ווי שפעטער ניט איינארדנען
 וו^כן. דריי פון מעשעך אין

 .1—קעגו ,4—פאו ^גגענומען:
 שויכעס כ׳ דעם אויסגעוויילט

פון פלאן א אויסצוארבעסן אף
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דיטפוט. ליטערארישן זועק

 אלי פונעם רעדאקציע וועגן
מאנאך.

פראגעם. לויפנדיקע

 דער פארלייגן אים עפענונג.
דורכפירן. דאם נאכדעם און ביורא

 איע־ ־טן13/12 דעם שאבעם
 איבערן מישפעט א ארדענען

 וועוויארקע, פארזיצער: "שטראם".
 קושניראוו. גילדין, פראקורארן:

 סעקרק־ שויכעט. פארטיידיקער
 קאנטא־ ריכטער: טייטש.—טאו

 באשולדיקטער: ריוועם. ר^יויטש,
"שטראם".

:ס ע ד יי א

 פערס^וו, האלקין, גאדינער,
בראנשטיין. ראבין,

 ארבעט ־ ארגאניזאציאנם די
 ארופגעלייגט ווערט אוונט פון
פערכאוו. כ׳ אף

 באשטימט ווערט ביורא די
רעדאקציע. דער פאר

 צו פריוו א מיט זיך ווענדן
 צושיקן שרי_יבער יינגערע אלע

אדרעם. אונדזער אף מאטעריאלן

 איפערגעבן ראבין כ׳ דעם
 יונגע די מינסק אין ארגאניזירן

 צו־ "יונגוואלד", באם שרי!בער
 אשערעוויטשן מיט זיך נויפריידן

 ווי_יםרום־ אין איעארדענען וועגן
אוונט. אן לאנד

 קריגן זאל גילדין כ׳ דער
מאפפ. פון מיטגלידקארטן
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 איז, "מאפם" יידסעקציע דער אופגאבעספון דייוויכטיקסטע פון איינע
 זאמלבוך, א ארויסגעבן וועגן פראגע די געווען געזעען, האבן מיר ווי

 ארטיקלען קריטישע מיט אויך ווי ווערק, קינסטלערישע מיט ארוים
 מעגלעכקייט א באקומען צוליב ליטעראטור. פראלעטארישער דער וועגץ

 ספע־ א דערלאנגט "מאפם" יידסעקציע די האט זאמלביכער, ארויסצוגעבן
 די פון ב. צ. אין און ק. צ. פון אגיטפראפ אין מעמאיאנדום ציעין

(.3רקפ) דער בא ?ידסעקציעם

רקפנב(. ק. צ. פון ל יי ט פ ע־א עם ר ם "אין
(.3רקפ) ק. צ. באם סעקציעם די פון ב. צ. אין ק^פיע:

,(0,0א1ו31-!ג13מ 32ח?1€א3) וו י ר ם־ב ג נ ו ר ע ל ק ר ע ד

 האס שרי_יבער פראלעטארישע קידישע פון גרופע ־ איניציאטיוו "די ...
 רעוואליוציאנער־ די זיך ארום פארייניקן געפרוווט מאל איין נישט שוין

 ארוים־ זיך האבן פרווון זייערע אלע אבער שרייבער, ?ירישע דענקענדיקע
 שריי- יידישע טייל גרעסטער דער ווייל דערפאר, דערפאלג אן געוויזן

 דארף קויכעס ליטערארישע די ארגאניזירן דאם אז גערעכנט, האט בער
 לויט נאר גרופירונגק, אידעאלאגישע פון ליניע דער לויט נישט גיין

 גרונט אין וועגן אלערליי, מיט האבן זיי און פארמעל־קינסטלערישע,
אנהויבן. אזוינע אלע ארונטערגעריסן

 "שטראם", זשורנאל דעם ארום פארייניקט זיך האבן שרי_יבער די אט
 נישט אבער מעצענאטן. פון מיסלען די אף ארויסגעגאנגען איז וואם

 "שטראם" גרופע די האט רוקנביין, אידעאלאגישן פעסטן קיין האבנדיק
 קאנ־ דעם אויסצודריקן מאכטלאז־־קינסטלעריש פאר ארויסגעוויזן זיך

 אנדערער דער פון רעוואליוציע. סאציאליסטישער דער פון □אך קרעטן
 דער־ פארמעל־קינסטלערישע מאסקע דער אונטער פון זיך האט זי_יט,

 רעאק־ און קליינבירגערלעכער דער ארויםצוווי_יזן אנגעהויבן גרייכונגען
גרופע. דער פין טייל א פון טאך ציאנערער

 האט שר^בער טייל רעוואליוציאנערער פארגעשריטענער מער דער י

 ליטע־ אנדערע קי_ין וועל "שטראם", זשורנאל אין דררקן געמוזט זיך
געווען. ניט רוסלאנד אין זיינען אויסגאבן ראריש־קינסטלערישע
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 נויטי־ א אויסגעוואקסן ארגאניש איז אבער צל_יט לעצטער דער אין
 שא־ פון געביט אין רעוואליוציאנער איז רואם אלץ, פארייניקן צו קייט
 רעוואליוציאנער־דענקענדיקער דער איז זי_יט, צווייטער דער פון פונג.

 געווארן אוועקגעשסעלט "שטראם״־גרופע דער פון טייל טאלענטירטער
 און ארומרינגלונג דער אט אין בלי_יבן ווי_יטער אף אדער :דילעמע א פאר

 ^דער פאזיציעם, רעוואליוציאנערע זי_ינע אלע נאכגעבן מיטדערציןט
 יידישע גרופע דער צו צושטיין "שטראס״־גרופע, דער מיט צערי_יםן

 מארקם־סטישן פונעם אספעקט אונטערן און שרי_לבער פר^לעטארישע
 פארגאנגענהייט דער פון לעבן ?ידישע דאם באלויכטן קינסטלעריש געדאנק

 א פארגעקומען "שטראם" גרופע דער אין איז ענדלעך, איצט. פון און
 קינסטלעריש, סלי אידעאלאגיש, םי_י טייל, בעסטער דער און שפאלטונג,

"שטראם". פון אוועק איז
 רעוואליוציאנערן פונעם כוש דער געזיגט האט סאכאקל לעצטן איג

 שרי_יבער רעוואליוציאנער־דענקענדיקע און טאלענטירטסטע די קינסטלער:
 און שרי_יבער פראלעטארישע גרופע ?ידישער א אין פארייניקט זיך האבן
 פון אסאציאציע מ^סקווער דער בא סעקציע יידישע א געשאפן האבן

 איג־ סעקציע די זיך רעכנט אליין דערט־ט שרי_יבער. פר$לעטארישע
 פאר איבערלאזנדיק ר,ק.פ., פון אנפירונג א־דעישער דער אונטער גאנצן

 טעטאדן די און פרייהי_יט פולסטע די סעקציע דער פון טגליד מ יעדן
 פראבלעמעם. זי_ינע פון אויספארמירונג ק־נסטלערישער פון מיטלען און
 אנפי־ אידע?ש־קינםטלערישער דער זיין צוועק א פאר זיך שטעלן מיר
 קויכעם קינסטלערישע די אופוועקן ליטעראטור, יידישער דער פון רער

 פון פארמעס און וועגן די זוכן אליין ארבעטער־מאסן, יידישע די צווישן
 רע־ די אלע סעקציע אונדזער ארום פארייגיקן און שאפן פר^לעטארישן
 קינסט־ זייער אין וועלן וועלכע שרי_יבער, באגאבטע און וו^ליוציאנערע

 זי העלפן נ$ר ווירקלעכקייט, די אפשפיגלען נאר ניט שאפן לערישן
ארגאניזירן.

 קאמיוגישער דער מיט פארבונדן זיך מיר האבן צוועק דעם צוליב
 דער "יונגוואלד", זשורנאל ארום פארייניקט זי_ינען וואם גרופעשרי_יבער,

 ?ידישע די פון קרייז פיטן מאסקווע, אין מ. ם. ק. ל. ר. ק. צ. פון "ארגאן
 פראלע־ באזונדערע און גרופן מיט "עמעם", צייסונג דער בא ארבקארן
 אדעם, ק?עוו, וויטעבסק, מינסק, פון שוי_יבער קאמיוגישע און טזןרישע
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 ליטעראטור יידישע די ווי אזוי און כארקאוו. און יעקאסערינאסלאוו
 פראלעסא־ דער מיט זיך מיר פארבינדן לענדער, אלע אין עקזיסטירט

 ווארשע(, אין )דעריקער פוילן אין שרלבער גרופע ריש־דענקענדיקער
 פארטיי- גיו־יארקער דער אין ארבעטן רואם שרייבער, די )מיט אמעריקע

ארגענטינע. מיט און פרלהייט"( ,די צייטונג
 פון ראל פאליטישע די אונטערצושטדייכן איבעריק פאר האלטן מיר

 נעמען אליין עם וועט ק. צ. באם פרעסע־אפטייל דער ארגאניזאציע: אזא
אכט. אין

 צייט נאענטסטער דער אין שריט. ערשטע די ערשט זלנען דאם
 פארבריי־ פארבינדונג אויסערלעכע און אינערלעכע אונדזער מיד וועלן
 אונדזער פון לעבנספיעקייט די דערוולזן וועלן און פארטיפערן טערן,

 אונדזער זי_ין וועט אירער באווייז בעסטער דער אבער ^רגאניזאציע,
 דער ריכטונג ני_יע א אינגאנצן געבן וועט וואם ווארט, קינסטלעריש

 פוני א אוועקלייגן וועט און פסר״ר אין ליטעראטור יידישער גאנצער
 אין שרי״יבער יידישע יונגע די פון שאפן פראלעטארישן פארן דאמענט
 די פון אופמערקזאמקייט קינסטלערישע די וולל אמעריקע, און אייראפע
פסר״ר. קלן געווענדט איז לענדער

:מאפפ״״ באם יידסעקציע פון ביורא פון מיטגלידער

ראבין". וועוויארקע, גילדין, קושניראוו, שויכעט,

 אנגעהויבן אנטשטיין איר בא ללך1 זיך האט ,מאפם" יידסעקציע די
 אנהייב טאקע איז וואם זאמלבוך, א ארויסצוגעבן גרייטן ענערגיש

"אקטיאבער". נאמען אונטערן דערשינען יאר ־טן1925
 יענער צו אז זיך, מיר דערוויסן ,1925 ־טן,10/2 פון פראטאקאל א פון

 פארטיק. אינגאנצן געווען אלמאנאך פ^רן מאטעריאל דער איז צי_יט
 אין אלמאנאך דעם איבערגעבן באשלאסן זיצונג דער אם ווערט עם

דרוק.
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 דעם מאפס יידסעקציע דער פון פארזאמלונג
.1925 ־טן10/2

 פערסאוו, טי_יטש, וועוויארקע, קושניראוו, גאדינער, כ״כ: ביעעווען
ראבין. און בר^נשטיין

:ארדענונג ־ טאג

באשלאסן::ט ר ע ה ע ג

 וועגן אינפארמירט שויכעט כ׳
 דער־ קושניראוו כ׳ אלמאנאך,

אינפארמאציע. די גאנצט

 פון פארשלאג דעם אנעמען
 אל' דעם אפגעבן קאמפראקציע:

 באשלום לויטן דרוק אין מאנאך
 וועגן פראגע די רעדאקציע. פון

 אריבער־ רעדאקציע און ביורא
 פאר־ צווייטער א אף טראגן

זאמלונג.

 "אקטיאבער" "מאפפ״> יידסעקציע דער פון זאמלבוך ערשטער דער
 יידישער דער פון געשיכטע דער אין דאטע וויכטיקע א געווארן איז

ליטעראטור. פראלעטארישער און סאוועטישער
 ליטע־ די פארנומען האבן זאמלבוך אינעם ארט צענטראלע דאם

 אבער אנד.(, און וועוויארקע )בראנשטיין, ארטיקלען ראריש־קריטישע
 זיך מיט האט פראזע, די באזונדערם טייל, בעלעטריסטישער דער אויך

 סאוועטישער יידישער דער אין ני_ים באדי_יטנדיק א פ^רגעשטעלט
ליטעראטור.

 "קיג־ דערציילונג קושניראוום א. מיט געעפנט זיך האט זאמלבוך דער
 אקטיאבער■ נאך דערציילונג גרעסערע ערשטע פאלק״,־־די אי^ין פון דער
אינטערנאציאנאליזם. וועגן טעמאטיק מיט

 "איוואנגאראד", גאדינערם געדרוקט געווען אויך איז זאמלבוך אין
אנדערע. דיי א און זאך. גרעסערער א פון פראגמענט יאפעם יידל
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 אלמאנאך פון רעדק^לעגיע די און "מאפם" יידסעקציע פון ביורא די
 ליט־ אלע צו אופרוף אן מיט געווענדט "אקטיאבער" אין זיך האבן

 דער פון אופגאבעם די וועגן שרעבער־אנפאנגער איינצלנע צו ארן עזן קי
ליטעראטרר. פראלעטארישער יידישער

אופרוף
 יוגנטלעכע און ארבעטערשע ליטערארישע אלע צו

 ם־ י ר יי וו א כ ע נ ל צ נ יי א און ארבק^רן־קרעזן ן, גרום
אנפאנגער!

 ערשטע די דורכגעטאכט האט ליטעראטור פראלעטארישע יידישע די
 און גלעכגילט שוועריקייטן: גרויסע געווען גויווער ^רגאגיזיר־פאזע,

 ארבעט- שעפערישער אקטיווער צו איבערגעגאנגען איז און אומצוטרוי,
אבער". טי ק א" איז שריט ערשטער דער

 יידיש; די שאפן פון פראצעם דער אבער אנהויב. באשיידענער א
 וועלכן ארוס צענטער, דער ארויסגערופן. איז ליטעראטור פראלעטארישע

 פראלעטאריש־ אנוואקסנדיקע די זאמלען און ארגאניזירן זיך ז^לן עם
פאראן. איז קריכעם, ליטערארישע

 קלייג־ טייל, גרעסטן אין און, דיפערענצירטע ניט איצטיקע ביז די
 יונגע, די פאר שעדלעך געווען איז סוויווע ליטערארישע בירגערלעכע

 קלויפער־ איר מיט זיי אף ווירקנדיק טאלענטן. אויספארמירטע ניט נאך
 אידעא־ איר אין אסימילירט זיי זי האט קולטור, "עסטעטישער" שטער

ווייכלעביקייט. ל^גישער
 זייער אין זענען וועלכע טאלענטן, יונגע איינצלנע יענע אפילע

 פראלעטארי־ א מיט פארבונדן געווען ארבעט און לעבן טאגטעגלעכן
 פון ווירקונג די זען צו גויווער געווען שווער אויך איז סוויווע, שער

 בלויז טאן צו בעקויעך איז דאם אטמאספער. ליטערארישער דערדאזיקער
טנע: א ארוים שטעלט וואט קאלעקטיוו, פעסט־ארגאניזירטער א

 שאפן, פון יעסאד אלם אירעאלאגיע אויסגעשפראכן־פראלעטארישע
ווערק. ליטערארישן פונעם עכטקייט דער פון פראבירשטיין אלם

 זי ארבעט. שווערע און גרויסע א שטייט אונדז פאר כאוויירים!
 וועפען פאר אלע, די פון קויכעם געמיינזאמע מיט ווערן געטאן דארף
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 שטעלט ליטעראטור. פראלעטארישער דער פון אידייע די טי_יער ס׳איז
 יוגנטלעכע ארן ארבעטערשע פארבינדונג! אין אונדז מיט כאוויירים, יך,

— יעכידים ארן קרייזלעך ארגאניזירטע ארבקארן, שרי_יבער,
שאפן! פראלעטארישן פארן ענערגיע צוזאמענדיקער מיט

סעקציע ?ידישער דער פון רעדקאלעגיע און ביורא
שרי_יבער פראלעטארישע פון אסאציאציע מאסקווער דער בא

בראנשטיין, י.
וועוויארקע, א.
 קושניראוו, א.
ראבין. י.

 פארשיי־ די קעגן קאמף א פראקלאמירט האט אופרוף דער אטא
 ליטערא־ דער אין הערשן און געהערשט האבן וועלכע עכטעטן, דענע

שרי_יבער. פראלעטארישע די אף אפילע ווירקן און טור
 דער אף ארבעט זיין בויען צו געשטרעפט האט "אקטיאבער" דער

 איז אלמאנאך אין לייענער. ־ ארבעטער מיטן פארבינדונג ברייכסטער
 ארבקארן און שרי_יבער ווו טריבונע", "אונדזער אפטיילונג אן פאראן
 פראלעטארישער דער פון פראגעס פארשיידענע וועגן ווארט צום קובען

 "טריבונע׳ דער צו פארווארט איר אין האט רעדקאלעגיע די ליטעראטור,
געשריבן:

 באגעגן־פונקט דער ווערן זאל מיר, ווילן טריבונע", "אונדזער
ארבעטער־לייענער. דעם און שרייבער פראלעטארישן דעם צווישן
 וועלכע אלע, די זיך ארום קאנצענטרירן צו שטרעבט ^פטיילונג די
קולטור־פראבלעם. אונדזער אין פארינטערעסיוט אקטיוו זיינען

 פון פירט וואס טרעם, די ווערן צו שטרעבט טריבוגע" "אונדזער
 פראלעטאריש־ליטערארישער צו באמערקונגען ליטערארישע ארבקארישע

פובליציסט־ק.
 דעם צווישן שאפן צוזאמענשלום דעם וויל טריבונע" "אונדזער

 צוזא־ אזא אין נאר מאסן־לייענער. פראלעטארישן דעם און קינסטלער
 ליטע־ פראלעטארישער דער פין זיג פארן גאראנטיע די ליגט מענשלום

ראטור.
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 מיט׳ אקטיווע אייער מאסן־לייענער, יוגנט, קאמוניסטישע ארבקארן,
ארבעט. אונדזער פון דערפאלג פארן באדינג א איז ארבעט

 פרך אונדזער פון זאמל־פונקט א ווערן דארף טריבונע" "אונדזער
געזעלשאפטלעכקייט. לעטאריש־ליטערארישער

 גע־ ווין כ׳ האט זעלבשטענדיקייט" מער "מיט ארטיקל אן אין
 סאוועטישער יידישער דער אין דיפערענציאציע וועגן פראגע די שטעלט

באגריסט. דיפערענציאציע דידאזיקע האט ער ליטעראטור.
 לי־ וועגן ווארט צום געקומען אויך זיינען טריבונע" "אונדזער אין

 מאסן־ פונעם אופשטאנד "דער ארטיקל: אן אין ארבעטער. טעראטור
 וועגן פראגע די געשטעלט זעצער( )א סטראזש ש. כ׳ האט לייענער"

ליטעראטור. דער פון פארשטענדלעכקייט דער
 ליטע־ די אז דעם, וועגן פראגע די ארוים רוקט ארבעטער צווייטער א
ווירקלעכקייט. אונדזער פון געשטאלטן לעבעדיקע מאלן אנהויבן דארף ראטור

 פון אידייע די פראקלאמירט אפן און קלאר האט "אקטיאבער" דער
 "ניי־ זאמלבוך צווייטן צום קעגנצזאץ אין ליטעראטור פראלעטארישער

 האט "גייערד" דעם צייט. דערזעלבער אין ארוים איז וואם ערד",
 געווען איז "גייערד" דער "שטראם". טייל איבעריקעל דער ארויסגעגעבן

 נאציאנאליסטישן מיטן פארגלייך אין פארוים, שריט באדי_יטנדיקער א
 געווען אבער איז טייל, בעלעסעריסטישן זיין אין באזונדערם "שטראם",

 מארקסי־ פון ליטעראטור־פאליטיק, פון פראגעס אין נייטראל גאנצן אין
 אין "ני_יערד" אפן ליגט שאלעם־בא?ם פון שטעמפל א קריטיק. סטישער

"אקטיאבער". קעמפערישן צום זאץ קעג
 זאמלבוך דער אויך ווי "מאפפ", י.ידםעקציע דער פון גרינדונג די

 יידישער דער פון דיפערענציאציע דער ■מיטגעהאלפן האט "אקטיאבער"
 )וועגן ווייסרוסלאנד אין און אוקרא?נע אין ליטעראטור סאוועטישער

 דער פראווינץ. דער אין אפקלאנג אן געפונען האט ער ווייטער(. דעם
 גרופן־ צוויי ערשטע דידאזיקע אף אפגערופן זיך האט מאסן־לייענער

ליטעראטור. סאוועטישער ?ידישער דער אין אלמאנאכן
 ליטעראטור יירישער דער אין דיפערענציאציע פון פראגע דער וועגן

 אנטיפארסיי?שן און פאלשן א מיט ארטיקל, אן מיט איז צייט יענער צו
 דער ארויסגעטראטן ליטעראטור( דער אין בירגער־קריג )דער לאזונג
$רשאנםקי. ב. כאווער
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 וואם ללטגרופעס, ביידע די דלפערענצלרט האט ארשאנסקל ׳5 דעו
 און יאר, 1925 אנהויב ליטעראטור יידישער דער אין אנשטאנען #י_ינען

 סא־ ?ידישער דער אין בירגער־קריג דער אז אויספיר, צום געקומען איז
אנגעהויבן. זיך האט ליטעראטור וועטישער
 ליניע די פעסטשטעלן געפרוווט האט ליטוואקאוו כאווער דער אויך

 אייגנארטיקע זיין אנטוויקלט דערביי האט און דיפערענצירונג דער פון
 רעכט־אפאר־ א אנטהאלטן זיך אין האט וואם "צוזאמעגשלוס״־טעאריע,

אי_ינשטעלונג. טוניסטישע
 "אק־ פון דיפערענציר־ליגיע די געזוכט האט ליטוואקאיו כ׳ דער

 ווען צייט, דער אין באזע. סאציאלער דער אין "ני_יערד" און טיאבער"
 פרא־ אפן אריענטירט ליטוואקאוו כ׳ טן לו זיך האט "אקטיאבער" דער

 צוזאמעג־ ברייטן אפן אריענטירט "נייערד" דער זיך האט לעטאריאט,
 בורזשו־ די שיכטן, קליינבירגערלעכע די מיט פראלעטאריאט פונעם שלום

 רעכט־ סמענארועכאוושטשינע(. )די אי_ינשליםנדיק אינטעליגענץ אזע
 וואם דערמיט, קאנצעפציע ליטוואקאוום כ׳ געווען איז אפארטוניסטיש

 בור־ דער ביז געווארן פארברייטערט אים בא איז צוזאמענשלום דער
 דער פון איז ליטוואקאוו כ׳ באם וואם אי_ינשליםנדיק, אינטעליגענץ זשואזער

 וואם און לאנד אין גייט וואם קלאסנקאמף, דער ארויסגעפאלן סכעמע
ליטעראטור. דער אין אויך אויסדרוק זי_ין גמפינט
 געזאגט, נעוויעם ליטוואקאוו כ׳ דער האט זייט, צווייטער דער פון

 "איז פראלעטאריאט, אפן זיך אריענטירט "אקטיאבער" דער כאטש אז
 מוזן מיטדערצייט וועט זי וויפל אף איליוזיע. אן פונדעסטוועגן עם

 און דיפערענצירונגען". ני_יע ארויסרופן דאס וועט ווערן, צערינען
 פר^לעטארישער דער פון אפלייקענונג אץ ווידעראמאל באטייט דאם

ליטעראטור.
 מיט שטעלט וואם איליוזיארישקייט, דער פון טיבע די דערעכאגעוו,

 "מאפם"( יידסעקציע דער )אין "אקטיאבער" אריענטאציע^פון די פאר זיך
 ריין א מיט דערקלערט ליטוואקאוו כ׳ דער האט פראלעטאריאט, אפן

 די, געווען ליטוואקאוו כ׳ לויטן איז סיבע די טעזים: פערעווערזיאגישן
 דינען מאפפ"(" )יידסעקציע גרופע דער פון הויפט־אנטיילנעמער" "די וואם

 דערפאר, און קאמוניזם", פון ניט און פראלעטאריאט פון ניט געקומען
פר^לעטארישע די שאפן צו בעקויעך זיין נישט זיי וועלן עם, הייסט
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 י£י מים געשטימט נישט פאקט דער אפילע האט )פאקטיש, ליטעראטור
 מאפפ"" ?ידסעקציע דער פון גרינדער 6־7 די צווישן ווייל ווירקלעכקייט,

ארבעטער(. 2 זיי צווישן קאמוניסטן, פיר געווען זיינען
 סאווע־ דער פון פראבלעמעס ארום דיסקוסיע־פראגעם ריי גאנצע א

 גע־ האט ראטנפארבאנד אין ליטעראטור פראלעטארישער און טישער
 רועגן ־טן1925 פון אלקפןב( ק. צ. פון רעזאליוציע היסטארישע די לייזט

ליטעראטור.
 פראלע־ פון מעגלעכקייט דער וועגן פראגעם די ארום דיסקוסיע די

 געווארן געלייזט צ.ק. פון רעזאליוציע דער דורך איז ליטעראטור טארישער
 דיפערענצירט רעזאליוציע די ליטעראטור: פראלעטארישער דער לעפויוועם

 ששעלט זי פראלעטארישע. און סאוועטישע אף ראטנליטעראטור די
 איז ליטעראטור פראלעטארישער דער פון העגעמאניע "קיין אז פעסט,

 שריי־ פראלעטארישע די העלפן דארף פארטיי די און פאראן, ניט נאך
 צווייט א אין העגעמאניע". אף רעכט היסטארישע דאם פארדינען בער
 ווערן פארורטיילט דארף אזוי "פונקט אז רעזאליוציע, די זאגט ארט

 דער פאר קאסף פון וויכטיקייט די נישט דערשאצט וואם פאזיציע, די
 פאר־ האט דאם שרי_יבער". פראלעטאחשע די פון העגעמאניע אידיי?שער
 פראלעטארישע די ניטדערשאצן וואראנסקים און טראצקים אורטיילט

 דעם ליטוואקאוום, כ׳ דעם—ליטעראטוו יידישער דער אין ליטעראטור.
 פראלעטא־ ?ידישע קאנקרעטע די נישטדערשאצן אנד. און נוסינאוום כ׳

 אניערער דער פון העגעמאניע. פאר קאמף איר אין ליטעראטור רישע
 וועגן פראגע די געשטעלט בוילעט און קלאר רעזאליוציע די האט זייט,

 דעו־ אף אנגעוויזן ק. צ. דער האט דא ,מיטלויפער". גערופענע אזוי די
 צוגאנג, אזא ה., ד. זיי, צו זיך באציען געהיט און "טאקטיש נויטיקייט
 זייערן איבערגאנג גיכערן א פאר באדינגונגען אלע זיכערן זאל וועלכער

אידעאלאגיע". קאמוניסטישער אף
 אין טעאריעם לינקאטשישע אסאך איבער קלאפ א געגעבן האט דאם
 לינקא־ די איבער ליטעראטור רוסישער דער אין ליטעראטור. פון פראגעם
 "ווארדין־לעלעוויטש", גרופע דער פון טעאריעם טישע סעקטא טשישע
 פארעכנט אלע זיי ארן מיטלויפער די דיפעיענצירט ניט האבן וועלכע

 דעם איבער—ליטעראטו! ?ידישער דער אין שרי_יבער. בורזשואזע פאר
 "בירגערקריג א וועגן לאזונג אנטי־פארטייישן פאלשן ^רשאנסקים כ׳
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 פראגעם אין טעאריעם סעקטאנטישע די איבער ליטעראטור", דער אין
 אונטערגעשטראכן האט רעזאליוציע די גילדין. כ׳ באם מיטלויפער די פון
 איבערגיין העלפן זיי און מיטלויפער די דיפערענצירן צו נייטיקייט די

אידעאלאגיע. ק^מוניטטישער אף
 מארקסים־ דער וועגן פראגעם די* פארשארפט האט רעזאליוציע די
 ליטע־ דער פאר דערציונג־מיטל וויכטיקן א וועגן ווי קריטיק, טישער
פארטיי. דער פון הענט די אין ראטור
 פאר- די אופגעהויבן האט ליטעראטור וועגן צ.ק. פון רעזאליוציע די

 איר מיטגעהאלפן האט און עטאפ העכערן א אף ליטעראטור באנדישע
וווקם. ווייטערדיקן

 1925 ~ 27 פעריאד אינעם לאנד אין פאן טאציאל־פאליטישן פארן
 וואם פאקטערם, וויכטיקע גאר ביז ריי א כאראקטעריסטיש זיץנען

 לי- דער אף אויך און געביטן אידעאלאגישע אלע אף אם זיך שפיגלען
 אין עלעמענטן טאציאליטטישע די פון וווקם דער איז דאם טעראטור.

 הענט די אין קאמאנדע־הייכן די פון פארשטארקונג די ווירטשאפט, דער
 וועל- קלאטן־ווידערשפרוכן, פון אנוווקם דער און פראלעטאריאט פונעם

 האב עלעמענטן פריוואט־קאפיטאליטטישע די וואם דערפון, קומט כער
 אן אים הייבן און סעקטער טאציאליטטישן פונעם וווקם דעם דערפילט

ווידערשטאנד. פארשטארקטן א ארויסצדווייזן
 יארן די פאר לאנד אין לאגע דער צו טאכאקל א א־נטערפירנדיק

 רעזאליוציע זיין אין פארטיי־צוזאמענפאר ־טער15 דער האט ,1927־1925
 אן געקוקט "ניט פארשריבן: צענטראל־קאמיטעט פון באריכט דעם וועגן
 סאציאליסטישף דעם אין ראל וואקסנדיקער אלץ און פירנדיקער דער

 אין פראדוציר־קויכעם די פון אופשטי_יג דער ווערט ווירטשאפט״קערן,
 טיילווי_יזן א דורך באגלייט אומפארמיידלעך פ.ם.ר.ר. פון עקאנאמיק דער

 שיכסן פריוואט־קאפיטאליסטישע די קלאסן־ווידערשפרוכן. די פון אנוווקם
 ביורא־ אייניקע מיט צונויף זיך שליטן וואט דארף, אין און שטאט אין

 שטרעבן אפאראט, ווירטשאפטלעכן ראטן־און פונעם עלעמענטן קראטישע
 ארבעטער־ פוגעם אנגריף דעם קעגנווירקונג זייער פארשטארקן צו

 פראלע־ דער פיינטלעך איז וואט ווירקונג, א ארויטווייזן פרווון קלאם,
 אינטעלי־ און אנגעשטעלטע שיכטן באשטימטע אף דיקטאטור טארישזגר

 פויע־ באלמעלז^כעם, און קוטטארעם שיכטן אפגעשטאנענע די אף ענץ,
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 “קולטוו אין ארוים זיך ווי_יזט ווירקונג די א אט ארבעטער. ארן רים
 סמענאוועכיזם, פון פראפאגאנדע )די געביט אידעאלאגישן און פ^ליטישן

 אנטיסעמי־ שאוו־ניזם, "פויערים־פאריין" באלעגופישן פון לאזונג דער
 דער און "פרייהייטך בורזשואז־דעמאקראטישע פון פראפאגאנדע טיזם,

 וואס פארסייען, צוויי וועגן לאזונג אפאזיציאנעלער קליינבירגערלעכער
 וויר- פיעטלעכער דער א אט וו.(. אז. א. דערמיט צונויפגעבונדן איז

 עלע־ קאפיטאליסטישע די פון אקטיווקייט וואקסנדיקער דער און קונג
 (3אל.ק.פ.) דער מיט שפיץ דער אין ארבעטער־קלאם דער האט מענטן

 פראלעטא־ דער פון רעזשים פונעם פארפעסטיקונג די אנטקעגנגעשטעלט
 און זעלבסטעטיקייט אקטיווקייט, פארגרעסערטע די דיקטאטור, רישער

 ראטן, די פון אופלעבונג )די מאסן פראלעטארישע די פון קול־ורעלקייט
 קאא־ און דעמאקראטיע פראפעסיאנעלער דער פון פאנאנדערוויקלונג די

 אידייישער דער פון פארשטארקונג די געזעלשאפטלעכקייט, פעראטיווער
 קולטור־רערציערישע די דארף, אפן פראלעטאריאט פונעם אופווירקונג

 דער פון פארשטארקונג די ך או ווי וו./ אז. א. מאסן די צווישן ארבעט
 סאווע־ מאסן ברייטע די אף פראלעטאריאט פונעם ווירקונג אידיי?שער

 דעם אט אף דערפאלגן זיכערע ריי א אפצייכענענדיק אינטעליגענץ. טישער
 אלזיי־ ווייטער אף נייטיק פאר צוזאמענפאר דער האלט קאמפם־פראנט,

 פארשטארקן באזונדערם און מאסן פראלעטארישע די מאביליזירן טיק
פראנט". קולטורעלן און אידעאלאגישן אפן קאמף דעם

 פע־ אנגעוויזענעם דעם פאר איז לאנד, אין ליטעראטור־פראנט פארן
 נאציאנאליסטישע פון וווקס דער זי_יט, איין פץ כאראקטעריסטיש, ר?$ד

 נאציאנאלע די אין םי_י ליטעראטור, רוסישער דער אין םי_י שטימונגען
 מא־ אינדיווידואליסטישע "נייטראלע" פון פארשפרייטונג די ליטעראטורן,

 בירגער־ פון ראמאנטיק דער נאך בענקשאפט יעסענינשטשינע, טיוון,
קריג.

 דער פער?אד דעם אין זיך פארשטארקט זייט, צווייטער דער פון
 א אוים וואקסט עם און ליטעראטור דער פון סעקטער פראלעטארישער

 ארוס זיך גרופירן וואם ער,3וג־שרי_י קאט פאלאנגע אנגעזעענע גאנץ
 ליטע־ און קולטור־ יידישן דעם אין םפעצ?על פרעסע. קאמיוגישער רער

 פארשטארקונג דער אין אוים נאצ?אנאליזם דער זיך דריקט ראטור־געביט
 ספעציעל און אינטעליגענץ גרופן אייניקע בא שטימונגען יידישיסטישע פון
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 “איבער דער אין שולן, די פון צוואנג־לדישיזאציע וועגן פראגע דער אין
 קליינבירגערלעכער און בורזשואזער אויסלענדישער דער פון שאצונג

 אויסלענ־ די צו באציונג ליבעראלער דער אין ליטעראטור, יידישער
 אין פעריאד יענעם אין קומען וואם שרי_יבער, טמענאוועכישע דישע

 אייג־ אן אף אריענטאציע ןא ןאי אני•(, 1או )לייוויק ראטנפארבאנד
 וויסג־ און ליטעראטור ?יוישער פון פראנט "אלוועלטלעכן" הי_יטלעכן

 מיט פארבונדן געווען זי_ינען פראצעסן די $ אט וו. אז. א. שא:ט
 זי_ינען דא גערעדט. אויבן האבן מיר וועלכע וועגן טיבעם, אלגעמיינע די

 ?ידישע די פון ערד־אי_ינארדענונג די ווי פאקטערן, אזוינע צוגעקומען ואך
 ?ידישע די פון וווקם דער קוטטארן, די צווישן ארבעט די ארבעטנדיקע,

 ראטן־סוויווע דער אין אויינגעבראכט האבן וואט אנשטאלטן, ־ קולטור
 ניט האט וועלכע אינטעליגענץ, יידישע קליינבירגערלעכע גרופעם גרויסע

 מאם אלע די פון כאראקטער פראלעטארישן סאציאליטטישן, דעם געזען
 דורך אלעמען דעם אף געקוקט האט און ראטנמאכט דער פון מיטלען

 יידישן פון געביט אפן פראצעסן די א אט־ ברילן. נאציאנאליסטישע
 אין פארצייפנט האט ליטעראטור בענעגייע םפעצ?על און קולטורוועון

 דער בא ?ידסעקציעם .די פון ב. צ. די ליטעראטור וועגן רעזאליוציע א
געזאגט: ווערט רעזאליוציע דעו־ אין יאר. 1927 פון )ב( פ. ק. אל.

 ארוים־ דינען ראטנשרי_יבער ?ידישע מערהייט איבערוועגנדיקע די (1״
 דורם־ ניט זייגען זיי און סוויווע, קליינבירגערלעכער דער פון גערוקט

 אידעאלאגישע די שלאכטשול. פראלעטאריש־פאליטישע קיין געגאנגען
 אנצונעמען גרייטקייט ביז אפטמאל רעוואליוציע, דער צו באהעפטינג

 אי־ לאנגן פון רעזולטאט אין געגעבן זיי זיך האט פארטיי־אנפירונג, די
 דער פון אופווירקונג אומופהערלעכער דער אדאנק און קאמף נערלעכן
סוויווע. יידישער דער אין בעט או• איר פון און פארטיי
 וואם אינטעליגענץ, קליינבירגערלעכע גאנצע די ווי—שרייבער, די

 דינען—ארבעט, אונדזער פון פראצעם אין אונדז צו צוגעשטאנען איז
 וואקלוג־ אידיייש־פאליטישע פארשיידענערליי אונטערגעווארפן דעריבער

אידעאלאגיעם. קליינבירגערלעכע מינים אלע פון רעצידיוון און גען
 וואט טיבעם, די אויטער האבן רעצידיוון און וואקלונגען דידאזיקע

קאמפליצירטקייט )די ק. צ. פון ועזאליוציע דער אין אנגעוויזן זי_ינען

129 .1275 ק אבטש א. .5



 *ווידערשפרעב פון פאראנענזלין דאם פראצעם, ווירטשאפטלעכן פו:עם
 פאר־ ווירטשאפטלעכע פיינטלעכע צווייטן דעם איינם אפילע און לעכע
 בורזשואזיע נייער דער פון פארפעטטיקונג די און אופקומען דאם מעץ,

 איינפלום: אונטערן פילן שטאי־ק באזונדערס אנגעהויבן זיך וו.(, אז. א.
 צילן זיינע פאר אויסנוצן פרוווט וואם נאציאנאליזם, נייעם פונעם א(
 לי־ ?ידישער דער פון ב( און, ארבעט ?ידישער דער פון דערפאלגן די

 ערשטנם, אימכאנירט, ליטעראטור דידאזיקע אויסלאנד. אין טעראטור
 שלאל )א פראדוקציע זייער פון סכום מיטן ראטנשרי_יבער י.ירישע די

 קוואנטיטאטיוו א זאמלביכער, און זשררנאלן צי_יטונגען, פארשיידנסטע
 ליטעראטור קינסטלערישע איבערגעזעצטע און אריגינעלע גרויסע

 אידעאלאגיע איר מיט ליטעראטור דידאזיקע צווייטנם, און, וו.( אז. א.
 פולקום צו טרעפט נאציע ?ידישער איינהי_יטלעכער אלוועלטלעכער אן פון

 בא בורזשואזיע נעפמאנישער דער פון נאציאנאליזם נייעם דעם טאן צום
אונדז.
 צו־ אץ וואם פאקט, דעם אכט אין נעמען דערצו זאל מע אויב און

 פראדוקציע, דער אין מאסן ?ידישע די ארי_ינצ?ען מיטן זאמענהאנג
 ראטנגעזעל־ דער פון רייען די אין ווערן ערדארבעט, דער אין באזונדערם

 קליינביר־ פון שיכטן אפגעשטאנענע נייע ארענגעג^סן שאפטלעכקייט
 הארע־ פרימיטיווער פון עלעמענטן זיך מיט ברענגען וועלכע גערטום,

 אפן אז קלאר, זיין וועט אידעאלאגיע, פויערישער און פאשניקישער
 פון פראצעם דעם אין קאמפליצירטקייט אלגעמיינער דער פון פראנט

 אמפליטודע די אלץ דאם פארברייטערט בויונג סאציאליסטישער אונדזער
 נאענטסטע אפיל? אויך פארכאפן וועלכע וואקלונגען, אידעאלאגישע פון
שרי״יבער. פראלעטאריש־געשטימטע אונדז צו

 פארטיי־אנפי־ די פארשטארקן צו קאטעגאריש דיקטירט אלץ דאט
 מיצאד איר אף אופווירקונג די און ליטעראטור ?ידישער דער מיט רונג
קריטיק". קאמוניסטישער דער

 פץ מאספיטלען ספעציעלע די ווירטשאפט, אונדוער פון וווקם דער
 קולטור־ די פון וווקם דער סוויווע, ?ידישער דער אין ואטנמאכט דער

 ריכטיקער דער פרן רעזולטאט א געווען איז וואם יידיש, אף אנשטאלטן
 טייל א דורך אופגענומען ווערט פאליטיק, נאציאנאלער לענינישער
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 א דורך ווי )פונקט ארסלאנד אין שרי_יבער קליינבירגערלעכע יידישע
 ווי לאנד( אין אונדז בא אינטעליגענץ קליינבירגערלעכער דער פון טייל

 איעפירנדיק גייט, ראטנמאכט די וועלכע אף האנאכעם, באשטימטע
 קאפיטא- דעם האנאכעס ווי פארשטאבען, ווערט אלץ דאם נעם. דעם

 קליינ־ ?ידישער קריבזן די צווישן וו. אז. א. נאציאנאליזמ דעם ליזמ>
 זיינען וואט די, צווישן )כי_י אויסלאנד אין אינטעליגענץ בירגערלעכער

 כמענאוועכישע אן זיך הייבן דארטיקע( די בא סיי אונדז, פון אוועק
 אן הייבן עם "אנערקענונגען". פון פעריאד א אוועק גייט עם שטימוננען.

 טאן קוק א קומען וועלכע אויסלאנד, פון שרי_יבער אונדז צו פארן צו
 ראטנפאר־ אין יידן־פראגע אזויגערופענער דער פון לייזונג דער אף

 גלאז־ )לייוויק, אונדז בא קולטור ?ידישער וואקסנדיקער דער אף באגד,
 איבערברוך, דעם אף אנגעוויזן או־בן שדן האבן מיר אנד.(. און מאן

 וואם שרייבער, די צווישן פעריאד יענעם אין פאר קומט וואם
 די פאר ראטנפארבאנד. דעם פארלאזט 19~1 — 9'0 יארן די אין האבן

 צו צי_יט יענער צו זיך קערן וואם שרי״יבער, די אט פון שטימונגען
 אין בריוו בערגעלסאנם ד. כאראקטעריסטיש זייער איו א־ם, <.ונדז

ראטנפארבאנד. אין אומקער זי_ין וועגן "עמעם"
 האט יאר 1926 2/3 פארן ״עמעם״ רעדאקציע אין בריוו זיין אין

געשריבן: בערגעלסאן ד.

 דעם, מיט געמאכט האב איך וואם פעלער, דעם אין מוידע בין "איך
 ארויסגע־ עפנטלעך בין און געשריבן יאר 1923 אינעם האב איך וואם

 נאר געטאן דאם האב איך אז געפין, איך יידסעקציע. דער קעגן טראטן
 וועלכער אין לאגע, שווערע די פארשטאנען ניט האב איך וואם דערפאר,

 מיר פון ווי פונקט און געפונען. צייט יענער צו זיך האט יידסעקציע די
 אי_יך, קעגן עפנטלעך ארויסצוטרעטן געוויסן מיין געפאדערט דאן האט
 איך אז מעלדן, אייך זאל איך געוויסן מי_ין מיר פון איצט פאדערט אזוי

 כאראטע. איר אף האב און ארויסטרעטונג דעמאלטיקע מי_ין איצט באדויער
 וויר־ איז ניט וועלכער א אן צוואנג, שום אן פרייוויליק, דאס טו איך
 דער־ זאל איך זיין ניט רייד קיין קען בעמיילע און זייט דער פון קונג
 אי_יך שרי_יב איך קאמפענסאציע. איז ניט וועלכער א אף ווארכן פאר

 די אז טראכט, איך ווען שאען, יענע פון איינער אין בריוו דעמדאזיקן
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 בא איז סאוועטנרוסלאנד ן א צרריק זיך אומקערן מיין וועגן פראגע
 באצתנג, באשטימטע די ווי_יל אקטועל, ניט פארהעלטענישן איצטיקע

 מיצאד ארויסגערופץ האט ארויסטרעטונג אויבנדערמאנטע מי_ין וואט
 אומיטלבארער דער אין און פארשטענדלעך מיר איז יידסעקציע, דער

 איצטיקן דעם פרן טייל בעסערן דעם מיצאד באציונג אזא פון נאענטקייט
 א אין געפינען זיך איך וואלט סאוועטנרוסלאנד, אין דאר שאפנדיקן
 געקענט ניט דעריבער דא וואלט איך צושטאנד. דעפרעסיוון שטענדיקן

געבראכט. ניט נוצן קיין •י ם םי_יוו וואלט און מיטארבעטן
 אין אי_יך מיט הארצן גאנצן ביטן בין איך רוי_יל דאם, טו איך

 דורכגעפירט, אי_יך דורך הערט רועלכע ארבעט, ?ידישער גרויסער יענער
 דורב־ ווערש זי וואם דעם, ט מ גרעסער נאך ווערט וועלכע און

 וועגן די מיט העסקעם אין היטל סאציאליסטישן ברייטן א אונטער געפירט
גלויב. איך וועלכער אין רעוואליוציע, סאציאלער אלוועלטלעכער דער פון

 מיר קומט אס, דא ויכט איך וועלכן גאלעם, דער אז געפין, איך
 דער פון לאגע שווערע די שטיין פאר ניט דעמאלטיקן מי_ין פאר

יידסעקציע.
בערגעלסאן. ד. גרום כאווערישן און דערעכערעץ מיט

.״1926 שעווראל, 24 בערלין,

 צו מאכן צו נייטיק פאר געכונען האט "עמעם" רעדאקציע די
באמערקונג: פאלגנדיקע ברירו בערגעלסאנם ד.

רעדאקציע דער "פון

 פון לאגע שווערער א פאר וואם וועגן פאושטיין, צו ניט איז עם
 איצט, ווי דעמאלט, בערגעלסאן. ד. רערט יאר 1923 אין יידסעקציע ער ז

 זיך האנדלט און געהאנדלט זיך האט רעוואליוציע דער פון צייט גאנצע די
 נאר סוויווע. שער ?ידי דער אין קאמפארטיי דער פון פאליטיק דער וועגן

 פוגעם בריוו דעם באהאנדלען מיט פארנעמען ניט איצט זיך וועלן מיר
 ווער־ די קעדיי באמערקן: דא מיר וועלן זאך איין שרייבער. באוווסטן

 אויםגעטי_יטשט פאלש ניט זאלן אפ, ריכט ער וואם גאלעם, דעם וועגן טער
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 קייג־ קיינער האט בערגעלסאנען . 1 אז קאנסטאטירן, מיר דארסן ווערן,
 ניט אים מען האט ראטנרוסלאנד פון סארמישפעט. ניט גאלעס אף מאל

ווילן". אייגענעם מיטן אוועק איז ער ארויסגעשטופט.

 אין בריוו האפשטיינם ד. געווען איז כאראקטער אנדער אן פון
 האבן שרי_יבער ?ידישע סאוועטישע מאסקזער די וועלכן אף "עמעם",

 האבן זיי ווו רעזאל־וציע, א און פארזאמלונג א מיט רעאגירט גלי_יך
 רעזא־ די אפגעשאפן און בריוו האפשטיינם ד. קענטעניש צו גענומען
 געווארן געשטעמפלט איז האפשטיין וועלכער אין יאר, 1924 פון ליוציע

שולן. העברע?שע די וועגן מעמאראנדום דעם אונטערשרי_יבן זיין פאר
 די םי_י "עמעם", אין בריוו האפשטיינם ד. םל_י דא ברענגען מיר

מאסקווע. אין שרי_יבער־פארזאמלונג דער פון רעזאליוציע

ע י צ ק א ד ע ר אין וו י ר ב "א

רעדאקטעי! כאווער כאשעווער

 יאר א מיט צוריק ווערטער: פאלגנריקע מייגע אפדרוקן בעט איך
 ראטג־ אין קולטור־טוער און ליטעראטן ?ירישע די און מיר צווישן איז

 דורך זי_ינען וועלכע פעלערן, צוליב איינרים אן פארגעקומען פארבאנד
 צו אזוי שוין, געהערט איניען גאנצער דער געווארן. באגאנגען מיר

 ווער־ דידאזיקע אז גלויבן, זיך ווילט עם און געשיכטע דער צו זאגן,
 איך אוץ סיכסעך, פארגעקומענעם דעם ענדגילטיק ליקווידירן מיינע טער
 נייע דאם בויען וועלכע די, צווישן ארט מי_ין פארנעמען ווידער וועל
ראטנלאנד. אין מאסן הארעפאשנע יידישע די פון לעבן

האפשטיין." ד. דערעכערע״ן מיט

20/4 1926.

 טיי־ שרי_יבער סאוועטישע יידישע מאסקווער די האבן געזאגט, ווי
 נא־ א דא איז 28/4 פארן ״עמעם׳ אין בריוו. דעם אף רעאגירט קעף
 איז אפריל ־טן25 דעם "זונטיק, פארזאמלונג: דערדאזיקער וועגן סיץ
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 שרי-' יידישע די פון פארזאמלונג א פארגעקומען "קאמוגיכט" קלוב אין
 ?ירישער דער פון איניציאטיוו דער לויט צונויפגערופן מאסקווע, אין בער

 שרי_יבער: די געקומען זיינען פארזאמלונג דער אף "מאפפ". פון סעקציע
 האפשטיין, האלקין, דאברוש־ן, גילדין, גורשטיין, גארדאן, גאדיגער,

 מארגולים, ליטוואקאוו, כאשטשעוואצקי, כאריק, ווענדעראוו, וועוויארקע,
 טאג־ אין שויכעט. ראסיץ, קושניראוו, פערסאוו, נוסינאוו, מייעראוויטש,

 צוזא־ אין איניען־האפשטיין פראגע: איין נאר געשטאנען איז ארדענונג
"עמעם". אין בריוו זיין מיט מענהאנג

 הא:דלונג זיין וועגן דערקלערונגען זי_ינע געגעבן האט האפשטיין ד.
 מעמאראג־ דעם אונטערגעשריבן האט ער זינט צי_יט, גאנצער דער פאר
 אנדערע און בורזשראז־ציעניסטישע מיט צוזאמען העברע?ש וועגן דום

 ארויסגעזאגט זיך האבן דערקלערונגען האפשטיינם וועגן קלאל־טוער.
 געווארן אנגענומען איז שלום צום שרי_יבער. אנוועזנדיקע אלע קימאט

רעזאליוציע: פאלגנדיק;

 צונויפגערופן שרי_יבער, ?ידישע מאסקווער פון פארזאמלונג "די
 25 4 דעם "מאפפ" פון סעקציע שער ?ירי דער פרן איניציאטיוו דער לויט
 און האפעטיין כ׳ מיטן אינצידענט דעם באהאגדלט האט יאר, 1926

 אין האפשטיין כ׳ פון בריוו דעם באטראכט אין נעמענדיק באשלאסן:
 פארזאם־ הי_ינטיקער דער אף דערקלערונגען זי_ינע און 90 נום. ״עמעם״

 דעם ארנטערשרי_יבן זיין פון אנהייבנדיק האנדלונג, גאנצע זיין אז לונג,
 האלט ער אז און פעלערהאפטע, א איז העברע?ש, וועגן מעמאראנדום

 ־ סאוועט דער מיט געמייגזאם ארבעטן צו ווי_יטער אף כויוו זיין פאר
 -קאמפארסיי דער פון אנפירונג דער אונטער געזעלשאפטלעכקייט שער

 גרוים מיט שרי_יבער די פון פארזאמלונג אלגעמיינע די קאנסטאטירט
 געמיינ־ פאר מעגלעכקייט א געווארן באשאפן איז עם אז באפרידיקרנג,

 ליק־ פאר איניען דעם אנערקענט און האפשטיין כ׳ מיט ארבעט זאמער
 פאר־ דער דורך געווארן אנגענומען איז וואם רעזאליוציע, די ווידירט.
 דערמיט ווערט ,1924 יאנוואר אין שרי_יבער יידישע די כון זא:.לונג

 אייג־ געווארן אנגענומען איז רעזאליוציע די אנולירט. איצט פון
שטימיק".
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 אנגעזעענער דער כאראקטעריסטיש איז פער?אד דעמזעלבן פאר
 פראלע־ איר פון און ליטעראטור סאוועטישער יידישער דער פון וווקם

 שטארק האט מאפפ"" יידסעקציע דער פון גרינדונג די פליגל. טארישן
 די ווערן פארצייכנט באזונדערם דארף דא מיטגעהאלפן. דערצו

 "עמעם", )דער פרעסע פארטיעשער דער פון ראל פאזיטיווע גרויפע
 וועלכער "שטערן", זשורנאל מינסקער פונעם אויך ווי אנד.(, און

 פראלעטארישער דער פון ארגאן דער אנטשטיין זי_ין פון גלי_יך ווערט
ליטעראטור.

 ארוי-־צוגעבן אונטער מאפפ"" יידסעקציע די זיך נעמט 1925 סאף
 איעלאדונגען צעשיקט ביורא די ״.2 נוט. ״אקטיאבער״ זאמלבוך דעם

געקומען. שטאנד צו ניט אבער איז אלמאנאך דער שרייבער. ריי א צו
 קאט־ ?ידישע די אוים אויך וואקסט פער?אד אנגערופענעם דעם אין
ליטעראטור. יוגישע

 היפש געווען איז וועלכער "יונגוואלד", קרי_יז ליטערארישער דער
 גרויסן א נאך ,1927 אנהייב ,1926 סאף באנייט יאר, 1925 איב טעטיק

 רעגולערע א פירן צו אן הייבט קרי_יז דער טעטיקייט. זיין איבערי_ים,
 און ליטוואקאוו מ. כ׳כ די אן אים מיט פירן עם ארבעט. ליטערארישע

 יאר, דעמזעלבן מי_י מיט ביזן 1927 יאנוואר סאף פון קושניראוו. א.

 געהאט "יונגוואלד"־קריין דער האט זומער־איבערי_ים, ביזן ה. ד.
 ארחם מאל פאר א טרעט קריה דער באגעגענישן. ליטערארישע 17

 פיר־ דעם געווירמעט אוונט גרויסן א אף אוונטן. ליטערארישע אף
 דערגריי־ די אטא ווערן "יונגוואלד" זשורנאל פונעם יוביליי יאריקן
 אפן שלום־ווארט אינעם באצייכנט. באזונדערם ליטקריה פונעם כונגען
 ליט־ פונעם אופגאבעם די וועגן גערעדט ליטוואקאוו כ׳ דער האט אוונט
 יאר: 1927־47 פארן ״עמעם״ אין מיר לייענען דעם וועגן קרייז.

 "יונגוואלד״־גרופע, דער פונ באדי_יטונג גרויסע די ,אונטערשטרייכנדיק
 זיינען ש־ייבער גרופעם אלע פון אז אנגעוויון, ליטוואקאוו כ׳ דער האט

 וועלכע גרופעם, פראלעטארישע די פארטיי דער פאר גאראנטיע בעסטע די
 דעם און פארטיי דער פון אנפירונג דירעקטער דער אונטער זיך געפינען
 ,יונגע ארבעטער", יונגער ,יונגוואלד", גרופעם קאמיוגישע די קאמיוג.

 דורכפירן וועט פארטיי די וואם דורך געצעג, דאס איז דאם גווארדיע",
 א.( )"יונגוואלד״-א. גרופע די ליטעראטור. יידישער דער אין פאליטיק איר
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 גא ווייניק געבן זין דעם אין ויגן. אפ קאלערליי פון היטן זיך דאיף
 גרוי' די איבערהויפט. נסטלער" ק "פרייע פון פארייניקונגען ראנטיעס

 ),וואפפ"( שרלבער" פראלעטארישע ע "אסאציאצ דער פון מי_ילע סע
 דעריבער דיציפלין. פראלעטארישע האט זי רואם דעם, אין באשטייט

 זאלן ארגאניזאציעם ליטערארישע קאמיוגישע אלע אז וויכטיק, איז
 קאמיוג דער זיי וועט אסאציאציע דער דורך-מאפפ"" אין ארלנטרעטן

 ליטערא־ פון געביט אין אויך קאנטראלירן גיכער קענעץ פארטיי די אוץ
שטיצן". זיי אף זיך און טור

 קרייזן ליטערארישע די מיט פארבינרונגען אן קניפט "יונגוואלד" דער
 וואס אגד.(, א. אדעס קיעור, )כארקאוו, גווארדיע" "יונגער דער בא

)מינסק(. ארבעטער" "יונגן מיטן אויך ווי יאר, 1י<26 סאף אנטשטייען
 אנשויונגען און שאפן זיין אין האט פל׳גל מיטלויפישער דער אויך
 פארגלייך אין איז "ניי־ערד" דער שוין פארוים. שריט א געמאכט

 אקט־אבער־ דער צו נעענטער אסאך "שטראם" נאציאנאליסטישן מיטן
 די און וווקם דער טייל(. בעלעטריסשישער דער )דעריקער, רעוואליוציע

 זיין און סעקטער ־ ליטעראטור פראלעטארישן דעם פון פארשטארקתג
 ;לן שט מעגלעך געמאכט האט — "מאפפ" סעקציע יידיש; די—ארגאניזאצי;

 גרופע, נייער דער מיט פארייניקונג( )א בלאק א וועגן פראגע די
 סאוועטישער דער פון פראגעם ריי גא:צער א אין צוזאמענארבעטן קעדיי

ליטעראטור.
 באראטונג א אף 1925 הארבסט אי, געשטעלט ווערט פראגע די אט

 אויך אייניקע און מאסקווע, אין שרי_יבער סאוועטישע י.ירישע אלע פון
 לדישע די אויך אנטייל נעמען פארזאסלונג דער אף מאסקיוע. אויסער

 ראטג־ אין דאן זיך געפינען וועלכע גלאזמאן, ב. את לייוויק שרי_יבער
פארבאנד.

 גרוגט־פראגעם: צוויי געווארן געשטעלט זיינען באראטונג דער אף
 די וועגן און שרייבער לדישע סאוועטישע אלע צווישן בלאק א וועגן

 דער און ראטנפארבאנד אין ליטעראטור לדישער דער צווישן באציונגען
* אויסלאנד. אין ליטעראטור לדישער
 אויסדריק צום קומט פער?אד יענעם פון דאקומענטן ריי א אין

 א פון פראגע דער אין "מאפם" לדסעקציע דער פון שטאגדפונקט דער
פארייניקונג.

136



 שרי_יבט ,19250 הארבם מאגפ"," ;ידטעקציע אין בריוו אפיציעלן אן אין
 אין ארבעט אף אריבערגעפארן לאנג ניט דאן איו וואם בראנשטיין, י.

 שייעך איז "רואם פאלגנדיקם: פארייניקונג דער וועגן ווי_יםרוםלאנד,
 גרופע גאנצע די האלט אזוי און איך האלט מאטק־וע, אין לאגע אייעד

 א אף אז א.(, ווי_יסרוסלאנד-א. אין ארבעטער" "יונגן דעם )געמיינט
 איין מיט זיך... פארטושעווען ניט טני_י: א אבער גיין, מען דארף בלאק

 פאריי־ א איז בלאק צוזאמענגום, ניט איז בלאק או געדענקען, ווארט,
 פארייניקן... זיך לאזן וואט אופגאבעם, פראקטישע אלגעמיינע צוליב ניקונג

 מעג־ די וועגן ארטיקעלע קליין א אן איך שרי_יב 3 נום. ״שטערן״ אין
ליטעראטור". יידישער דער אין בלאק א פון לעכקייטן

 בראנשטיין י. האט (1925) 3 נום. "שטערן" אין ארטיקל זי_ין אין
 פאלגנדיקן אף פארייניקונג דער פון באדינגונגען די פארמולירט

 פון מעשעך אין האט ליטעראטור פראלעטארישע ?ידישע "די אויפן:
 פין "ליידן דיזעלבע קימאט איבערגעטראגן קאמף־עטאפ ערשכן איר

 —ליטעראטוו פראלעטארישע פארבאנדישע אלגעמיינע די וואט וווקס",
 ליטעראטור ?ידישע די ווייניקער.—צווייסן אפן מער, געביט איין אף

 בא־ און "מאקלאטור" פון טאקאנע די איבערגעקומען לי_יכט גאנץ האט
 דערגרייכונגען פארמעל־טעכנישע אירע וועגן קאמפלימענטן קרמען
 פון ארגאן "אקטיאבער", זאמלבוך דער קעגנער. אירע מיצאד אפילע

 ניט( שוין מען רעדט אידעאל^גיע )וועגן פארמעל אפילע האט "מאפם",
"ניי־ערד"," זאמלבוך קעגנערישן זיין נאזיגט

 מוז ליטעראטור פראלעטארישער אונדוער פון עטאפ צווייטער דער
 צודיפערענ־ אף ארבעט שעפערישע גרויטע א זיך מיט אנהייבן
 אין ארי_ינצ?ען זען און ר ע וים ל ט מי ע ש די יי אונדזערע צירן

 עלעמענטן בעטערע די ווירקונג )מארקטיטטישער( איר פון טפערע דער
 פראלעטא־ יידישע די ליטעראטור. ניטפראלעטארישער אונדזער כון

 ליטערארישע אפנעזונדערטע אלם ניט זיך באטראכט ליטעראטור רישע
 טאווע־ אלגעמיינע אנעמבארע פון טמאך אפן גרייט איז זי קאטטע.

 מיי־ וואם אלע, די מיט פראנט איינהי_יטלעכן אן שאפן פרינציפן טישע
 פראלעטא־ דעם און אקטיאבער־רעוואליוציע דער דינען בעעמעם נען

 יידישער דער אין פראנט איינהי_יטלעכן אץ פון פראבלעם די ריאט.
רי_יף. ווערט ליטעראטור
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 אפן א־בעט געמיינזאסע ג~ס׳איז נ ו ס י ג פ י ו נ ו צ ניט ז אי ם׳
פרינציפן. געמיינזאם־אנעמבאר^ פון באדן

 פאר באדן א געגעבן שוין האט פ. ק. ר. ק. צ. פון רעזאליוציע די
 איז ליטעראטור רוסישער דער אין פראנט. איינהי_יטלעכן מין אזא

 און פויערשע פראלעטארישע, די צווישן אפמאך אן געווארן געשלאסן
 פון רעזאליוציע דער פון סמאך אפן שרי_יבער קאנסטרוקטיוויסטישע

פ. ק. ר. ק. צ.
 אופגאבע די זיך אף נעמט ליטעראטור פראלעטארישע יידישע די

סוויווע. ליטערארישער ?ידישער דער אין אויך אנצונעמען שריט ענלעכע
 הויפט־פרינציפן יענע אנמערקן אבער מען מוז אלץ פון פריער

 איינהעסלעכן אזא פון יעסאד אין ליגן מוזן וואם גענומען(, )סכעמאטיש
פראנט:

 דער אין סימוואליזם רעאקציאנערן און מיסטיציזם קעגן קאמף .1
ליטעראטור. ?ידישער

 און ליטעראסור דער אין אפנויגן נאציאנאליסטישע קעגן קאמף .2
קריטיק.

 עסטעטיק אידעאליסטישער פארמאליסטישער, דער קעגן קאמף .3
קריטיק. און

 ■ ■ דעקאדענטי־ בורזשואזער דער פון רעששלעך אלע קעגן קאמף .4
 אריסטאקראטיזם, אינדיווידועלער )בולוואר־עראטיזם, ליטעראטור שער

וו.(. אז. א. קלעריקאליזם ליטערארישער
 אריינגעגלי־ זל_ין מוז ליטעראטור רעוואליוציאנערע יירישע די

 פארבאנדישעררעוואליו־ אלגעמיינער ר ע ד ן י א ט ר ע ד
 ליטערא־ פראלעטארישע יידישע די ווי ליטעראטור, ציאנערער

 אזא אף נאר אי_ינגעגלידערט. לימעראטור אלגעמיינער דער אין אין טור
 "ייוישלעב;" פון פארזיכערט זי_ין ליטעראטיר יידישע די וועט וועג

באגרענעצטקייט". נאציאנאלער און אפנו־גן

 פראלעטאן־ישע ?ידישע "די 1925 ,3 נום. )״שטערג״
עטאם"(. צווייטן באם ליטעראטור

 סא־ ?ידישע ריי א פון קוק דעם וועגן מאטעויאלן אינטערעסאנטע
 פארייניקונג פרן פראגע דער אף ראטנפארבאנד אין שרייכער וועטישע
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 אין באראטונג דערמא;טער פר?ער דער פון פראנאקאלן די געבן
 אייניקע מ־ט געדרוקט ווערן פראטאקאלן די (.1925 )נאיאבער מאסקווע

אויסבעסערונגען: סטיליסטישע

פראטאקאל

 מאסקווע אין שרי_יבער־פארזאמלונג אלגעמיינער דער פון
י. 1925 נאיאבער ־טן9־10 דעם

 כאשטשע־ אקסעלראד, פיגינבערג, קוויטקא, לייוויק, :ד נ ז ע וו נ א
 ראסין, דאברושין, גלאזמאן, יאפע, מייעראוויטש, קושנירארו, וואצקי,
גארדאן. גורשטיין, ראבין, פערסאוו, גאדינער, כאריק,
 רע־ א טאג־סיידער, א אן איז פארזאמלונג די קושניראוו: א.

□אג־סיידער. א אויסארבעטן דארף מע שמועסן. פריוואטע פון זולטאט
 די איז וואם דעם, וועגן פראגע די שטעלן דארף מע גאדינער:

 הי_ינ־ איר געשיכטע, קורצע ראטנפארבאנד־־איר אין ליטעראטור יירישע
 די מיט צווישנבאציונגען די און פערספעקטיוון אירע צושטאנד, טיקער

לענדער. איבעריקע
 איג־ דארף מע פארשלאג: גאדינערם צו זיך פארייניקט יק כאד

פארשלאגן. פראקטישע האבן זינעץ
 דער ווי פראגע, די שטעלן געדארפט וואלט מע שין: ברו א ד

צי_יט. אסאך האבן דארף מע אבער זי. שטעלט גאדינער כ׳
טאג־סיידער: פאלגנדיקער אנגענומען

ראטנפארבאנד: אין ליטעראטור ?ידישער דער פון וועזן דער .1
אנטשטאנען. איז זי וועלכע אין באדינגונגען, די א(
 כעלוקע־ און גרופירונגען אירע צושטאנד, איצטיקער איר ב(

דייעם.
צוזאמענשלוס. מעגלעכער דער (1

מאסמיטלען. פראקטישע און פערספעקטיוון אלגעמיינע ד(
 לענדער אנדערע פון ליטעראטור יידישער דער צו באציונג די .2
צוזאמענשלום. מעגלעכער דער און
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:ץ ט א ב ע ד

 נאך מוז ליטעראטור די פעלט, גאמע גרויסע די שין: ברו א ד
 נאך איז זי נאר יא. ליטעראטור? א מיר האבן צי צוזאמען. ארבעטן

 הי_ינ־ די באשעפטיקן וואס מעמעם, די אליין. זיך צו דערוואקסן ניט
 ניט נאך זיי דורך זיינען ראטנפארבאנד, אין שרי_יבער יידישע ט־קע

 ליטע־ אונדזער וואם דאס, איז מיילע גרויסע אונדזערע אויסגעשעפט.
יונג. נאך איו ראטור

 וויל וואם דער, צוזאמען? ארבעטן מיר קענען וועמען מיט כאריק:
 מיטשעפער א מיטגליר, א זי_ין נאר פרי_י", פויגל דער ווי ,ניט זינגען

 מיר קענען יענעם מיט—פען דער מיט קעמפן עפאכע, אונדזער פון
איבגטן.

 און סימוואליזם מעטאדן: צווישן קאמף וועגן רעדט קושניראוו
 א נאר ניט איז בילדערישקייט קאנקרעטע בילדערישקייט. קאנקרעטע

אידעאלאגיע. פארגעשריטענע א אויך נאר מעטאד, קינסטלערישער

 שטי־ פון וויבריאציעס דא דינען עם אז אן, ווי_יזט אקסעלראד
 זיינען שטימונגען דיכטערישע אלע גופע. ראטנמאכט דער בא מונגען

קינסטלעריש. זי_ינען זיי נאר אויב בארעכטיקט,
 גייט דא נאר אלץ, וועגן דארף מע און מען מעג שרי_יבן ראבין:

 עם זיי זאלן ארגאניזירן קינסטלער, די זאלן באנעמען אז דעם, אין
 פראלעטא־ ארגאניזירטן פון אידעאלאגיע דער פון פריזמע דער דורך

 די פון צוזאמענגום קיין ניט צוזאמענארבעט, א זי_ין קאן עם ריאט.
 קריטיק, פארמאליסטישער קעק יעסוירעם: אזוינע אף נאר שרי_יבער,

 און שאפן קאנקרעטן רעאלן, פאר מיסטיציזם, און סימוואליזט קעגן
 אויפן זיין אף דארף י_יבער ש. דער אידעאלאגיע. פראלעטארישער פאר
רעוואליוציע. דער פאר קאמף אין מיטהעלפן מיטלען זי_ינע מיט און

 דעם פון געשיכטע. דער אין טאן גריבל א זיך דארף מע ע: אם י
 ק?עוו אין ק?עוו. נעמען מירן ארבעט. ני_יע די אפהענגיק איז אלטן

 ווילנע, )אויס אלץ געווארן צופעליק איז ק?עוו לעזער. דער פארשווינדט
 געווען איז ק?עוו לעזער. פארן געטאן גארניט האט ק?עוו ווארשע(. אויס

 בא נאך און מאטעריאל פארבליבן איז ראסינען בא ארנקוידעשל. אן
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 האט קיעוו לעזער. פארן אויסנוצן געקאנט וואלט מע וועלכן אפאך,
 האט געוור^ל־רעוואליוציע דער נאך געטאן. ניט גארניט "אייגנם" ביז
 מארגן אף ז?דנען וועלכע געוינים, געשאפן נאר געטאן, גארגיט אייך זי

 פון גסיסע די צענטער. רער נאכדעם געווארן איז מאסקווע געשטארבן.
 צום עפעם געמאנט האט לעזער דער געדויערט. לאנג האט "שטראם"

 קלא-ע רעדן זאל מע מאגען פלעגט לעזער בעסטער דער לייענען.
 שפאל־ די וואכעדיקער. און פראסטער אסאך מען רעדט היינט דיבורים.

 דער צוליב ווונדער. אפגעטאן האט שפאלטונג די נייטיק. איז גונג
 אבער בלאקירן. זיך מק קען איצט לייענער. צוגעקומען זיינעץ שפאלטונג

זיך. צוזאמענגיסן ניט
 פין פער?אד פארן האט בוך ?ידישער דער כאשטשעוואצקי:

 שאלעמאלייכעמם אפילע און ווארשע ווי טיראזש, געגעבן מער קיעוו
 אזא מאכן מען קען רעדעם ראבינם קושניראוום, גאדינערם, פון ווערק.

 די איצט אונדז בא צונעמען ניט זאל אויכלאנד ביכדיי :אויספיר
 אזא אף זשורנאלן ארויסגעבן צוזאמק, ארבעטן מען דארף העגעמאניע,

 קענען מיר קאנקרעט. בילדערישער און דענקען פראלעטארישער אויפן:
 מאפפ"." פון מיטגלידער געווען מיר וואלטן ניט, אז ווי_יל טאן, ניט דאם
 ליטע־ גרויסע א דארפן׳שאפן מיר אז פארשטאנען, האט "מאפפ" אויב

 דארפן אויסלאנד, פון קאנקורענץ דער אונטערפאלן ניט און ראטור
 אידעאלאגיע, פראלעטארישער א אן פלאטפארם: אזא מיט קומען ר מי

 זיינע אלע לאזן שרי_יבער דעם קאנטר־רעוואליוציע. קעגן קעמפן נאר
מעגלעכקייטן.

 לי־ קיין איז רעוואליוציע פון יארן ערשטע די פאר פערסאוו:
 צעלאפן. זיך זי_ינען שרייבער אלטע די געווארן. געשאפן ניט טעראטור

 אנהויב דער ליטעראטור. קיין שאפן געקענט ניט נאך האבן יונגע די
 יענער פון ליטעראטור די רעגיסטרירט האט "שטראם" "שטראם". איז

 געהאט האט ער וואם כעסארן, א געהאט האט "שטראם" דער צייט.
 דער־ ניט פרינציפן, קיין געהאט ניט האט ער קריטיק, פארמאליסטישע

 "שטראם" דער איז דערפאר לאנד, אין פאר קומט עם וואם שאצט,
 די געוואקסן צוביכלעך איז געברויזט, האבן קויכעם די דורכגעפאלן.

דיפערענצירונג.
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 ז אי עם לעוער. נ-יעם אפן אריענטירט זיך האש ק-יעך נייער דער
 אין זייגען "שטראם" פון מיטארבעטער אסאך וואם צופעליק, ניט אריך

אויסלאנד.
 פראגע די אפילע דארף מע ליטעראטור? א רוסלאנד אין דא איז צי
 פארמעלער מיסטיציזם, סימוואליזם, קעגן זיינען מיר שטעלן. גארניט

 קלאסן־לייענער. א זיך אונטער שאפט ליטעראטור ?ידישע די קריטיק.
יעסוידעס. באשטימטע אף נאר בלאק א מעגלעך איו עם

 א איצט איז ליטעראטור ?ידישער דער פרן רועזן דער :ן י ס א ר
 קעגען אלע ניט נאר ווערק, סאוועטישע שאפן ווילן אלע סאוועטישער.

 א זי_ין מעג אידעאלאגיש יערושע. פון אפ ניט זיך זאגן מיר דאם.
 ריכטיקע א זייער איז געווען, איז וואם שפאלטונג, די פארייניקונג.

 שריי־ אלע פון בלאקירונג א מעגלעך איז עם זי_ין. געדארפט האט און
 אין רייך ניט זיינען מיר זשורנאל. איין אין זיין קענען וועלכע בער,

 ווילן מיר אויב קויכעם, אונדזערע צעשפליטערן ניט קענען און קרעפטן
ליטעראטור. א שאפן

 פאריי־ זיך דארפן מיר אז מיינט, כאשטשעוואצקי וועוויארקע:
 אוים־ אין שרי_יבער די צווישן אויסלאנד. מיט קאנקורענץ צוליב ניקן

 אווי די-ערענציאציע. פארמעלע און אידעאלאגישע אן פאראן איז לאנד
 קאנטר־רעוואליוציא־ קיין ניטא זיינען דא רוסלאנד. אין דא אויך איז

 מעטאדא־ און פארמעלע לויט איז דיפערענצירונג די שרי_יבער. נערע
 אפשיידן ניט קען מע רעאליסטיש. נאר שרייבן מען מוז דא וועגן. לאגישע
 לעבן. אונדזער וועגן שרי_יבן איז פאדערונג אונדזער קונסט. פון פאליטיק
 מעג־ די צוזאמענארבעט. הייסט פארייניקונג פארייגיקונג. דער מעקויעך
 אף קאמיסיע א האבן דארף מע אויך. איצט ביז געווען איז לענקייט

פארייניקונג. דער וועגן פונקטן קלארע אויסארבעטן
 איו געשיכטע קוויטקאן. און אים פון מעלדונג א פינינבערג:

 האס ליטעראטור יירישער דער פון געשיכטע די מי_יםע. לאנגע א צו
 ווערדע די געשלאגן געווען איז עם ביזאיען. צו יערידע, צו געבראכט

 קולטור־ארבעט. יעדער פון נידעריקער געווען איז עם ליטעראטור. פון
 רעווא־ די פארדינען זאלן וואס ווערק, געבן באוויזן ניט האבן מיר

 זיך האנדלש איצטער שולדיק. דעם אין איז קיעוו רוסלאנד. אין ליוציע
 א האבן זאל מע טאן, עפעם קענען זאל ליטעראטור די אז דעם, וועגן
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 פארמען־דאם וועלכע וועגן אנדערן. צום איינער צוטרוי כאווערישן
 אי־ גיבן מיר ערשטע. דאס איז וויכטיק נאר מאדרייגע, צווייטע א איו

 באדן א געשאפן זיך האט עם אז איינדרוקן, אונדזערע קיעוו אין בער
 פארמען די באהאנדלען אריך דארטן זיי זאלן און צוזאמענארבעט פאר
צוזאמענארבעט. פון

 ניטא איז עם ייכעס. מיט פארנעמען ניט זיך מארן מיר :א ק ט י וו ק
 גאר־ א איז איצט ביז ליטעראטור אונדזער בארימען. צו זיך וואס מיט
 זייגען מיר שאפן. געדארפט האט מע וואם דעם, מיט ייך5פארג אין ניט

 דארפן אלע קענען, און ווילן וועלכע אלע, רעוואליוציע. פון קינדער
 גרעסער זיינען געשעענישן די ניט. גארניט האבן מיר פארייניקט. זיין
 גארניט. אף קויכעם אונדזערע צעטרענצלען מיר קויכעם. אונדזערע פון

 מעג" גרויסע די קאמוניסטיש. זי_ין מרזן ראטנרוסלאנד פון ווערק אלע
 קע־ פארייניקונג א בא קויכעם. אונדזערע באגי_יםטערן קענען לעכקייטן

עפאכע. אונדוער פון ווערק דאם שאפן מיר נען
 ווערק. איז דעריקער עקסקורסן. לאנגע קי_ין מאכן ניט דארפן מיר

וויכטיק. זייער איז ארבעט פראקטישע די
 זיין מעוואטל וויל ער ווען קוויטקאן, קעגן ב־ן איך דאברושין:

 איז ער זי_ין. ער מוז קריג, א פאר קומט עם אויב ליטעראטור. די
 זיי זאך. באזונדער א איז דאם ־־ מעטאדן די וועגן פרוכטבאר. זייער
 פא־ זיך קען מע נאוו". "קראסאנאיא ב. צ. ווי אנשטענדיקע, זיין מוזן

 ניט אונדז לוינט באג היינטיקן בא מעטאדן. פארשיידענע אף רייניקן
 שאפן צו אצינד געווים לוינט אונדז זאמלביכער. פיר צו אויסהאלטן

זשורנאל". פארייניקטן איין

 ארוים־ מאפאווצעם די האבן פראטאקאל, פונעם זען צו איז עם ווי
 סימוואליזם קעגן )קאמף פארייניקונג פאר באדינגונגען ריי א געשטעלט

 אף וו.(. אז. א. יערידע־שטימונגען און נאציאנאליזם קעגן מיסטיציזם, און
 האט וועלכע קאמיסיע, א געווארן אויסגעטיילט איז פארזאמלונג דער

רעזאליוציע. א פון פראעקט א אויסגעארבעט
 קא־ די וואם רעזאליוציע, דער פון פראעקט דעם דא ברענגען מיר

 ס׳איז וועלכן אין פראטאקאל, דעם אויך ווי אויסגעארבעט, האט מיסיע
צוזאמענארבעט. אף בלאק א שליסן וועגן באשלום דער פארפיקסירט

143



:ט ר י ט א ט ס נ א ק ג נ ו ט א ר א ב ,"די

 ווירקנדיקער א ווערן אנגעהויבן האט ליטעראטור אונדזער אז .1
 איגטע־ דער אז ראטן־געזעלשאפטלעכקייט, ?ידישער דער אין פאקטער

 שטייגט מאסן ?ידישע ברייטע די מיצאד ליטעראטור אונדזער צו רעם
 מאסן־פארזאמלונ־ ריי גאנצע א באוויזן האבן דאם ווי טאג, יעדן מיט
 זאמל־ די וועגן שטעטלעך און שטעט אין לייענער ארבעטער פון גען

 דערגאנגען איז אקטיווקייט די ווו "אקטיאבער", און "נייערד" ביכער
רעזאליוציעם. ארויסטראגן ביז

 איר פון האט מאסן־לייענער פון באציונג אקטיווע דיואזיקע אז .2
 דאם ליטעראטרר. יידישער דער פון גאנג אפן ווירקונג א געהאט זי_יט
 דיפע־ ארן שפאלטונגען די צו סיבע א ווי געדינט טיילווייז אויך האט

ליטעראטור. אונדזער אין רענצירונגען
 גע־ קלאר אין שרייבער ?ידישע רעוואליוציאנערע די פאר אז .3
 מאסן־ סאוועטישן פון ליטעראטור די איז ליטעראטור אונדזער אז ווארן,

 דעס שאפן איר פון גרונטשטיין אלם לייגן דערפאר מוז און לייענער
 פראלעטארי־ דער פון ליניע דער אף גיין און לעבנשטייגער קאנקרעטן

וועלטאנשויונג. שער
 רעאקציא־ זיינען וועלכע מיסטיציזם, און סימוואליזם דער אז .4
 ארבעטער־ דעם פרעמד ארגאניש זי_ינען מעטאדן, אפגעלעבטע און נערע
 ליטערא־ א אין מעטאד א פאר דינען ניט באשטימט קענען און קלאם
קאנקרעטקייט. רעוואליוציאנערער פון באדן אפן שטייט וואם טור,

 ניידע די צווישן אז געווארן, קלאר איז ארבעט פון פראצעס אין .5
 צו־ פון מעגלעכקייט א פאראץ איז—"נייערד׳י און "מאפם"—גרופירונגען

 אייג־ דעם פארפעסטיקן וועט צוזאמענארבעט דידאזיקע זאמענארבעט.
 דערנעע.־ און ליטעראטור דער אין פראנט רעוואליוציאנערן הייטלעכן

ליטעראטור. פראלעטארישע די אויסבילדן פון פראצעם דעם טערן
 א פון ארויסגיין אפשאצונגען אירע אין דארף קריטיק די אז .6

 ליטערא־ דער םי_י העלפן און שטאנדפונקט מארקסיסטיש־עסטעטישן
 קונסט־ סאציאל־עסטעטישע א זיך שאפן לייענער דעם סיי טור,

אנשויונג.
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פראטאקאל

10/12, 1925

 געשאפן איז ,ני_יערד" גרופע דער און פ" פ א "מ גרופע דער צווישן
 ליטעראדיש־געזעל־ געמיינזאמער צוליב בלאק א יעווארן

 אנגענומע■ דער פון סמאך אפן צוזאמענארבעט, שאפטלעכער
 דעקלאראציע די קאמיסיע. געמיינזאמער דער אין דעקלאראציע נער

דעקאבער. ־טן12 דעם שאבעם אונטערשרייבן

 ערד" יי "נ

דאברושין ג.
כאריק י.

ראסין

כאשטשעוואצקי מ.
מייעראוויטש. ד,

פ" פ א "מ

פעפער איציק

 פון פארייניקונג א שאפן צו פרווון ענלעכע אז זעען, ווי_יטער מירן
 גע־ שפעטער און צי_יט יענער אין זיינען שרי_יבער ?ידישע סאוועסישע

ק?עוו. אין אויך געווארן מאכט
 פריער האבן מיד ווי שטייט, שרייבער־פארזאמלונג דערזעלבער אף

 סאווע־ ?ידישע די צווישן צווישנבאציונגען די וועגן פראגע די געזאגט,
 אוים־ אין שרייבער ?ידישע די מיט ראטנפארבאנד אין שוייבער טישע
 זייטן. אסאך פון געווארן געשטעלט דאן איז פראגע דידאזיקע לאנה

 שרי_יבער, נאציאנאליסטישע פארשיידענע די געשטעלט זי האבן עם
 אין ס^וועטנפארבאנד. אין געקומען פער?אד יענעם אין זי_ינען וואם

 ארומגעטראגן זיך האט וואם לייוויקן, פון קומען מיטן ציזאמענהאנג
 שרי_יבער־ ?ידישער אלוועלטלעכער אן וועגן כאלוימעם ?ידישיסטישע מיט

 געווארן באהאנדלט פארזאמלונג אנגעוויזענער דער אף איז פארייניקונג,
אויסלאנד. מיט צווישנבאציונגען די וועגן פראגע די
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פראגע טע יי וו צ

 ר ר ט א ר ע ט י ל אויסלענדישער דער פון צווישנבאצ?ונגען
ראטן־ליטעראטור. דער און

 אמערי־ די דא. איז צוזאמענארבעט פאר מעגלעכקייט א ק: י וו יי ל
 אנעמען דארף מע ווען פונקט, אזא צו געקומען איז ליטעראטור קאנער

 די ווי_יל ראטנרוסלאנד, אין ווי אזוי, ניט עפשער ווענדונג. אנדער אן
 רעגונג און געמיינזאמעס, דא איז דאך פארשיידענע, זיינען ארדענונגען

 האבן זאלן שרי״יבער אמעריקאנער די אז דעם, אין גייט עם פאראן. איז
 פארשיי- אמעריקאנער די צווישן דא זיינען עם אריענטירונג. אנדער אן

 ניט איצט ביז האבן אמעריקאנער די לעבן. אמעריקאנער אפן קרקן דענע
 אין ווירקלעכקי_יט. איר צו איז, זי ווי אמעריקע, צו באציונג קיין געהאט

 ווירק־ אמעריקאנער די דערפילן פון מאמענט דער קומען מוז אמעריקע
 און ווארשע אמעריקע, פון צוזאמענשלום א זיין קען עם לעכקי״יט.

 ניט קענען שרי_יבער אמעריקאנער אז זיך, פארשטייט ראטנרוטלאנד.
 אבער טיפן. רוסישע די צו רוסישע די ווי טיפן, אמעריקאנער צו צוגיין

איינהי_יטלעכע. אן מען קען טיפן די איבער ליכט א פארווארפן
 אלוועלטלעכן אן צילן: אזוינע ברענגען קאן צוזאמענשלום דער
 די אין שטאף בי_יטן זאמלביכער, קיבוצים, ?ידישע אלע פון זשורנאל

 ליטערארישע אלוועלטלעכע אן ארגאניזירן לענדער, די פון זשורנאלן
 אן פארבינדונג, אינפארמאטיווע אן ביולעטען, אלוועלטלעכן אן ביורא,

 צוזאמענפאר קינפטיקן דעם צוגרייטן קען דאם ביכער. פון אויסטויש
 ליטע־ ?ידישע די וועלט. גאנצער דער פון שרי_יבער יירישע אלע פון

 בור־ דער ניט און ארבעטער דער אוף נעמט אמעריקע אין ראטור
 לעבן באשטימט א שאפן וועט דאם געשלאסן. איז עמיגראציע די זשוא.

 גרויסן קיין ניט אדיך האט אמעריקע אין ארבעטער דער אמעריקע. אין
 איינ־ דער איז ער אבער ליטעראטור, ?ידישער דער מיט צוזאמענבונד

 ארבע־ די פון איניציאטיוו די וועקן דארפן שרי_יבער די לעזער. ציקער
 דער איז לעזער איינציקער דער ווו פוילן, ן א איז דאסזעלבע טער־לעזער.

 און טעמעם די אין שרי_יבער, די אין איז אונטערשייד דער ארבעטער.
 זאלן צוזאמענארבעט? און קאנטאקט א מעגלעך איז צי ציגאנג. אינעם

ארויסזאגן. זיך כאוויירים די
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 ביפראט אקטיאבער, פאר אפילע זי_ין, ניט קאן בלאק א שין: ו ר אב ד
 דאס אריענטאציע. סאציאלע א אריענטירונג, האט ליטעראטור א איצט.

 אריענטאציע. אזא האבן וואם מענטשן, מיט פארבונדן איז מע הייסט,
 דארפן הייליקכיט, א וועגן ווי י.ידיש, וועגן דענקען וואט די, אפילע

 ארבעטער. יידישע די נאר קענען י.ידיש אויסקעמפן העלפן אז איעזעען,
 פלאט־ סאציאלע א אף ארוענטירט זיין אמעריקע אין דארף ליטעראטור די

 לי־ די אז אזא, לאגע די איז פוילן אין רעוואליוציע. אף און פארמע
 גרינגער, איז אמעריקע מיט קליינבירגערטום. אפן אר?ענטירט איז טעראטור

 ניט נעמען אמעריקאנער די אויב "פרי_יהי_יט". די דא שוין איז דארטן ווי_יל
 אנעמען. זיי וועט איר ביז ווארטן מיר וועלן פארהאנאכעם, אונדזערע אן

 שאפן דאן גרופע, אזא שאפט און אמעריקע אין קומט אן, איר נעמט
 צו ווענדן זיך רעזאליוציע אזא מיט אויך קען מע פארייניקונג. די מיר

 פאר־ אנדערן, אפן איינער ווירקן און יארבוך א שאפן קען מע פוילן.
 אינפארמאציע, אף ביולעטען א ארטיקלעץ, פון אפסיילונגען די גרעסערן
 מען קען דערווייל צוזאמענפאר. א וועגן פראגע א שטיין קאן שפעטער

רעדן. ניט צוזאמענפאר קיין וועגן
 באציונג דער אין איז "שטראם" פון צי_יט דער אין :ע ק ר א י וו ע וו

 בא־ זיך האט דאס סנאביזם. געווען ליטעראטור אויסלענדישער דער צו
 געווארן איז מע ווי_יטער וואם אך. שפר דער אין פארמאליזם אף זירט

 אוים־ די צו באציונגען די געביטן זיך האבן נאטירלעך, און ק^נקרעט
 וואם ליטעראטור, ?ידישער אין פארינטערעסירט זיינען מיר לענדער.

 מיטן פארייניקן? זיך וועמען מיט וועגן. רעוואליוצי^נערע אף גייט
 פון אויסדריק אן ווי י.ידיש, געל. איז ?ידישיזם אלם ?ידישיזם ?ידישיזם?

 פאר־ אף גיין אויב עם. מיר פארשטייען אזוי שאפן, רעוואליוציאנערן
 גרופע, א מיט זיך פארייניקן ווירקן; צו קעדיי נאר, איז בינדונגען,

שפאלטן. צו דארטן קעדיי
 דער צו סנאביזם וועגן איבער טרי_יבט וועוויארקע :ש ט י וו א ר ע יי מ

 ליטע־ אמעריקאנער די אפגעשאצט דא האט מע ליטעראטור. אמעריקאנער
 העפקער מיט אונדז. צו סנאביזם האט פוילן אז זאגץ, קען מע ראטור.
 באהעמע אם זיך מען אריענטירט פוילן אין אונדז. צו זיך מען באציט

 בלע־ "ליטערארישע פוילישע די פון עקלט אונדז קליינבירגער. און
 פולקומע א זיין וועט דארט ווען נאר, זיין קאן בלאק א טער".
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 מיר עם. פריים אונדז ארן שטימונג, אנדער אן האט אמעריקע שפאלטונג.
 זיין וועט עם ווען זיין, קען מיטארבעטשאפט נאענטקעט. א זיי צו פילן

 קלאלייםראעל קיין זיין ניט זאל עס ליטעראטור, דער אין שפאלטרנג א
ליטעראטור. דער אין

 איינהי_יטלעכן אן מיט גיין מיר קענען אויסלאגד צר וו: א ושניר ק
 ליטע־ אליידישער אן וועגן אינערלעך. אונדז בא ווי אזוי ניט פראנט,
 אומנרציק. און אומעגלעך פאר עם האלטן און ניט מיר טרוימען ראטור

 אנדערש זיין. זאל ווירקונג אונדזער ווען זינען, א האט פארייניקונג א
 מיר או גלריבן, אונדזער פון שטאמט דאס האבן. ניט עם מען דארפן

 דער אין ליטעראטור יידישער ני_יער א פאר גרונט־שטיינער די לייגן
 יונגע די וועלן פוילן אין אריענטאציע. אין גייט עם וועלט. גאנצער

 פאליטישן אין ווי אופרי_יםן, צו ברענגען איניציאטיוו אונדזער אן אליין
 דינען זאלן שרי_יבער גרויסע אסאך אז פארינטערעסירט, זי_ינען מיר לעבן.

 באדן. אונדזער אף אתדז מיט זיין וועלן יונגע די אידייע. אונדזער
 קעמער־ אזוינע געוויסע דא שוין זיינען עם מען. קען שאפן קעמערלעך

 שאפן קען אסאך און אמעריקע, אין ארגענטינע, אן פראלעטארישע לעך
"פרייהייט". ארום גרופע די

 אמעריקע אין יונגע. א ליטעראטור א איז דא אצקי: כאשטשעוו
 ליטע־ געבן וועט מארק אויסלענדישער דער אויב שרי_יבער. שוין זיינען

 לייוויק דאך מיינט זיך פארייניקן ארויסשטויסן. אונדז ער וועט ראטור,
 מיט פארייניקן זיך דארפן מיר אלעמען. מיט ניט און גרופעם מיט אליין

שרייבער. רעוואליוצ?אנערע די
 מיר וועלן ליטעראטור, רעוואליוציאנערע די שעצנדיק כאריק:

 ווענדן פאר לייגט ער ארי_ינפירן. אהער זי שטערן ניט און באגריסן
 אין אפררוקן פארלאנגען. אונדזערע וועגן אמעריקע פוילן, צו זיך

"פרי_יהי_יט". אין און "עמעם"
 סאווע־ די פון ארויסזאגונגען אסאך פאר כאראקטעריסטישע דאם

 םרא:ט אי_ינהי_יטלעכער אן — איז פארזאמלונג, דער אף שרי_יבער טישע
 אלע אויסלאנד. אין ליטעראטור בורזשואזער יידישער דער לעגאבע

 פאר אכדעם, נאציאנאלער קעגן ארוים טרעטן שרייבער סאוועטישע
 לי- "אליידישער" אן קעגן זי_ינען אלע דיפערענציאציע. קלאסעווער
 א אף גייען מירן אז דעם, וועגן פראגע די שטעלן אלע טעראטור.
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 אין שרייבער יידישע רי פרן טייל רעוואליוציאנערן מימן פארייניקונג
 סאווע־ דער פון האשפאע די זי_ין וועט דא אז באדינג, באם אויסלאנד

ליטעראטור. טישער
 דער אינגיכן פארמולירט פראגע די א אט־ האט קלאר און שארף

 )פעווראל העגעמאנע" און "יערושע ארטיקל זיין אין ליטוואקאוו כ׳
י.(. 1926

 אין זיין לייוויקם מיט צוזאמענהאנג אין האט ליטוואקאוו כ׳ דער
 ?ידישער דער געמאכש האט ער וואט פארווופן, זי_ינע און ראטנפארבאנד

 העגעמאניע. ארן יערושע וועגן פראגע די געשטעלט ליטעראטור, סאוועטישער
 לייוויק־ אפן ארויסזאגונגען לייוויקס אף פארופן זיך האט ליטוואקאוו כ׳

 פראגע די ווו יאר, 1925 סענטיאבער טן 23 דעם מאסקווע אין באנקעט
 איז אויסלאנד אין שרייבער יידישע די מיט צווישנבאציונגען וועגן

העגעמאניע. ווארט: דורכן געווארן פארמולירט
 דעם געמאכט קלאר אנאליז ברייטן א אין האט ליטוואקאוו כ׳ דער

 אויך ווי ליטעראטור, ?ידישער פאראקטיאבערישער דער פון כאראקטער
 לענדער בורזשואזע די אין ליטעראטור יידישער דער פון צושטאנד דעם
 דער פון טייל געזונטער דער אויב אן אויספיר, צום געקומען איז און

 רעוואליוציאנערע, א ווי וואקסן זאל אויסלאנד אין ליטעראטור ?ידישער
 אף מאסקווע, אף אריענטירן זיך זי מוז ליטעראטור, פראלעטארישע

קאמוניזם. אפן רעוואליוציע, פראלעטארישער דער
 נויטוועג־ און נאטירלעך "ס׳איז :געשריבן האט ליטוואקאוו כ׳ דער

 מאסקווע. דורך זוכן מען זאל זון דער צו "טומאנעך פת וועג דעם דיק
 וואם דערמיט, אויסגעשעפט ניט לאכלוטן ווערט פראגע די אבער

 ראטנפארבאנד, דעם באזוכן קומען וועלן דיכטער און שרי_יבער איינצלנע
 פון פראבלעם די לייזן קאן דאם דארטן. באזעצן זיך אפילע אדער

 און ליטעראטור". גאנצער דער פון ניט אבער ליטעראטן, א^ינצלנע
 מאסקווע קיין וועג ר ע ש י ז י פ דער קען געזאגט, ווי "אבער, :ווי_יטער

 דעם וועגן זיך האנדלט דא און—ליטעראטן, פון פראבלעם די נאר לייזן
 פון דעריקער אויסלאנד, פון מאסן יידישע די ליטעראטור. א פון גוירל

 זייעריקער א אן בלי_יבן ניט וועלן און ניט קענען פוילן, און אמעריקע
 און שאפן זיי פאר וועלן ן א מוזן ליטעראטור אזא און—ליטעראטור,

 רוען דאן, נאר אבער דיכטער, און שרי_יבער דארטיקע די באשאפן

149



 אף דעריקער נאר מאסקווע, קי_ין בלויז ניט אריענטירן זיך וועלן זיי
עם? הייסט וואם מאסקווע. לויט מ^סקווע,
 זייער איבערבויען דארפן דיכטער און שרי_יבער די אז הייסט, דאם

 ווירק־ און צעשויבערטע זייער באהערשן דארפן זיי פראנט, אינערלעכן
 פארבינדן דארפן זיי קלאסן־פלאן. באשטימטן א לויט אינטתציע לעכע
 זייער אין ארבעטער־מאסן די פון לעבן לעבעדיקן מיטן שאפונג זייער
 אנקומענדיקע די אז דערפאר, זארגן דארפן זיי באפרייונג. פאר קאמף

 נאד ארט, פוסט קיין טרעפץ ניט ליטעראטור דער אין זאל רעוואליוציע
 פיגורן, און געשטאלטן דיכטערישע פון וועלט רי_יכע א געפינען זאל זי

 א שאפן, און צעשטערן פון ארבעט איר אין מיטהעלפן איר קעגען זאל וואם
באנוצן. פרוכטבאר קענען זיך זאל מע וועלכן מיט ווארט־מאטעריאל, רי_יכן

 באשטייט פראגע די ווי_יל העגעמאניע. מאסקווער הייסט דאם אט ...
 פארמעלער זייער אין ניט אפילע און ווערק ל צא דער אין ניט

 רעכט דאם באשטימען קלוימערשט דארפן זיי נאר וואם קוואליטעט,
ו נ ם ע י_י נ א שניט, ם ע יי נ א אין זיך האנדלט העגעמאניע,~דא אף
 ברענגען זיך מיט שוין וועלן וואם אר?ענטאציע, ער יי נ א ך, סע
(.28_26 ז״ז ,3 ב. אומרו״ )״אין קוואליטעט״. אי קוואנטיטעט, אי

 "אונטער ארטיקל זיין אין אשעראוויטש כ׳ דער איז גערעכט נישט און
 באשול־ ער ווען ,0931 ,12 נום. וועלט״ )״רויטע לאזונג״ פארטייןשן א

 פראגע די שטעלנדיק האט, )ליטוואקאוו( ער אז ליטוואקאוו, כ׳ דעם דיקט
 סאוועטישער דער פון העגעמאניע די אינזינען געהאט העגעמאניע, וועגן

 אין ליטעראטור בורזשואזער ?ידישער דער איבער ליטעראטור ?ידישער
 די פון קלאר אויך ווערט דאם )און קלאר איז יעדערן פאר אויסלאנד.
 דער וועגן' געהאנדלט דאן זיך האט עם אז פראטאקאלן(, געבראכטע

 דעם וועגן $דער אויסלאנד, אין ליטעראטור ?ידישער רעוואליוציאנערער
 זייער אויסגעדרןקט סוביעקטיוו האבן וואם ליטעראטן, ?ידישע טייל
 קא־ דער אין מיטגעארבעט האבן פראלעטאריאט, פארן שאפן צו ווילן

 געשטעלט איז פלאך דער אין בלויז אז״וו. א. "פרי_יהייט" מוניסטישער
 אינעם סיי פארזאמלונג, ־ שרי_יבער דער אף סיי פראגע די געוו^רן

 גע־ זיך האט עם העגעמאניע". און "יערושע ארטיקל ליטוואקאוום כ׳
 רעוואליוציאנערע יידישע אויסלענדישע די אז דעם, וועגן האנדלט

 אפן אקטיאבער־רעוואליוציע, דער אף זיך אריענטירן וואם שרי_יבער,
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 לערנען צו וואם זיך האבן זיי אז אינזינען, האבן זאלן פואלעטאריאט,
ליטעראטור. סאוועטישער דער בא מאסקווע, בא

 ווערט דעם איבערשאצן פאר עמעצן צו טיינעם האבן אויב פאוקערט,
 בי_ישםיל(, צום )לייוויק, שרייבער קליינבירגערלעכע אויסלענדישע די פון

 וועגן ארטיקל בואנשטיינם )י. קויטיקער אנדעוע צו גיכער שוין עם קער
 לעכא?ם, "האללא, סאף: פאטעטישן מיטן "שטעון" מינסקער אין לייוויקן

 זייטן אלע פון דעמאלט דאך האט מע וועלכן ליטוואקאוון, מ. צו ווי לייוויק"(
שוייבער. געקומענע אויסלאנד פון די מאלקעם" "געבן אין באשולדיקט

 גיך ווליזט ליטעראטור, פון פראגעם אין פארטיי־פאליטיק ריכטיקע די
 קינסטלעוישע צאל גועסעוע א זיך באווייזן עם רעזולטאטן: פאזיטיווע

 סאף פראזע־ווערק. גרעסערע — וויכטיק באזונדערם איז וואם און, ווערק,
 גרעסערע פון גערעטעניש ערשטע די מיר האבן 1928 אנהויב ,1927

 סאוועטישע איבעריקע די בא םי_י מאפפעווצעם, די בא סיי ביכער
 פערסאוו, קושניראוו, א. גאדינער, )ש. "מאפם" אויסער מאסקווע אין שרייבער

 דע־ דערווייל צוטאן מיר האבן דא א.(, א. דאניעל יאפע, ואבין,
 אייניקע בא ביוגער־קריג. פון פער?אד דעם פארסאכאקלען מיט ריקער

 אופשטעל־פעתאד. פונעם טעמאטיק אויך אן שוין זיך מערקט שרי״יבער
 ריזיקן א פעריאד יענעם אין טוט ליטעראטור סאוועטישע ?ידישע די

 א צייט יענער אין האט מאפפ"" סעקציע יידישע די פארוים. שפאן
 ליטעראטור־ סאוועטישער יידישער גאנצער דער אף ווירקונג שטארקע

 יידסעקציע דער פון קויכעם די מיט ראטנפארבאנד; אין באוועגונג
 ליטעראטור־ארבעט די פארשטארקט און אוועקגעשטעלט ווערט מאפפ""

 וועלכע וועוויארקע, קושניראוו, א. בראנשטיין, )י. ווי_יםרוםלאנד אין
 נעמט "מאפם" יידסעקציע די "שטעון"(. מינסקער דעם צייט א ועדאגיון

 פראלעטאוישע יידישע די פון צוזאמענסאר ערשטן אינעם אנטייל אן אויך
 צוזאמענ־ דעם אט אף יאר. 1927 סאף )״וווספס״( אוקראעע און שוי_יבער

 )הויפט־ ליטוואקאוו מאסקווע: פון כ״כ פאלגנדיקע אנטייל אן נעמעץ פאו
שויכעט. און פעוסאוו גאדינער, ואבין, כ״כ די און פאוטועגער(,

 אן טראגן וואם פראגעס, פאליטיש־ליטערארישע וויכטיקע ויי א אין
 איני־ די מאפפ"" יידסעקציע די זיך אף נעמט כאראקטער, אלפארבאנדישן

 יידישע סאוועטישע פון צוזאמענפאר אלפאובאנדישן אן )וועגן ציאטיוו
אנד.(. און שרי״יבער
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ל ט י פ א ק ר ע ט ־5

 ליטעראטור פראלעטארישער יידישער פאר קאמף דער
(1927— 1922) אוקראינע אין

 זי_יט איז וואם קיעוו, פון אוועק פארט 1920 — 1919 יארן די אן
 דער קימאט ליטעראטור, יידישער פון צענטער א געווארן יאר ־טן1917

 קא־ פריערדיקע די אין האבן ביר ווי שרעבער. ?ידישע טייל גרעסטער
 דער אויסלאנד, קי_ין אוועק שרי_יבער טייל א פ$רט אנגעוויזן, פיטלעך

 יענע אין זיך הייבט עם ווו מאסקווע, אין זיך באזעצט טייל איבעריקער
(.4 ,3 ,2 קאפיטלעלך )זע לעבן ליטעראריש אינטענסיוו אן אץ יארן

 רעשטלעך די שטארק ק?עוו אין נאך זיך פילן 1921־1920 יארן די אין
 אנצונעמען אן לעבן דאם הייבט ביסלעכוויח בירגער־קריג. פונעם

 נאכן יאר ערשטע דאם יאר 1921 דאם איז פאקטיש פארמען. נארמאלע
 ארי_ינגיין אן הייבט לעבן קולטור קיעווער דאם בירגער־קריג. פארענדיקטן

 איבערי_יםן( )מיט יאר 1919 פונעם גייט ק?עוו אין ברעגן, נארמאלע אין
 פון צענטער א אינגיכן ווערט וואם פאן", "קאמוניסטישע די ארוים

 איר ארום און קולטור, סאוועטישער און מאסן־ארבעט ארגאניזירטער
 שרי_יבער יידישע טייל א קאנצענטרירן צו אן איצט טאקע זיך הייבן

 י.ידישע פארבליבענע די פון שטימונגען די וועגן קולטור־טוער. און
 אין ארטיקלען אייניקע דערציילן יאר ־טן1921 אין קיעוו אין ליטעראטן

צי_ימ. יענער פון פרעסע דער
 פון דערשיעען צום יאר ־טןx 9 1921 ״קאמפאן״ אין ארטיקל אן אין

וואלקנשטיין; כ׳ דער שרי״יבט ביבליאטעק ־ "לירץק" דער
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 איבעראשנדיקן בעעמעם צום—אליין פאקט צום ווערטער "עטיעכע
 ציקל ערשטן פונעם דערשלינען דאס פאר זיך מיט שטעלט וואס כאקט,

העפטן. ־ "ליריק"
 בא־ פיל. איבעריק נישט שטענדיק זיינען קולטור־פריידן אונדזערע

יאר, לעצטן דעם געווארן זיי זיינען געמינערט זונדעום
 ארויסגעבן צו שאפן, צו מעגלעכקייטן די זיינען טאג צו טאג פון ...

 און קלענער אלץ געווארן אפגעטאנענעם דעם מיט זיך באווייזן צו און
פארשווונדן. אינגאנצן קימאט זיי זיינען נאכדעם
 אפגעוויינען אפשטיין, גענומען ביםלעכווי_יז האט לייענער־אוילעם דער

אומגעדולד. שטענדיקן דין אנגעווארן בוך, ני_יעם פון זיך
 און געצווונגענע אלע נאך ק?עוו, אין געבליבענע די אליין, מיד און

 ליטע־ כאוויירים טייל גרעסטער דער עוואקואציעם, געצוורנגענע ניט
 צי_יט א געווען צאל, דער אין פארקלענערטע זיינען אליין מיר—ראטן,

דעזארגאניזירט. צעשטויבט,
 אנהויב אן איז "ליריק״־דאם—ביבליאטעק קליינע ניי־געשאפענע די

ליטעראטור. פון געביט אפן ארבעט שער קינסטלער פארייניקטער פון
 שריט ערשטער דער איז ראם—"ליריק״־העפטן ציקל ערשטער דער

 נאך מאכט ק?עוו וואם קונסט־טעטיקייט, זעלבשטענדיקער דער פון
(.9/01 206 נומ. .1921 )״קאמפאן״ האפסאקע״ לאנגער אזא

 אייגנטלעך איז קיעוו~דאם אין שרי_יבער ?ידישע איבערגעבליבענע די
 אנגעהויבן אדער האט וואט "אייגנס״־גענעראציע, ?ינגערע די געווען

 רעזגיק(, ל. שטייגער, א )ווי "אייגנם" אינעם ארבעט ליטערארישע איר
 דער צו נאענט געשטאנען אידעאלאגיש אויפן אנדער אף אדער

 "אייגנם"־ דער אנד.(. א. וואלקנשטיין. ד. לוריע, )נ. "אייגנס״־גרופע
 אויך איז פעריאד", "קיעווער אזויגערופענעם פונעם קולט דער קולט,

 אין שרייבער יידישע איבערגעבליבענע טייל דעם בא צייט יענער אין
 מארקיש פ. איז יאר ־טן1921 מי_י אין ווען שטארק. זייער געווען ק?עוו

 "אייגנם"־ דער קעגן אוונט ליטערארישן א אף ארויסגעטראטן ק?עוו אין
 די פון ער האט ניטטערן, און בערגעלסאנען קעגן ה., ד. פראזע,
 דער־ דעם וועגן פסאק. מיעכן א געכאפט ליטעראטן קיעווער אייניקע

יאר. ־טן19י1 2/6 פארן ״קאמפאן״ אין קארעספאנדענץ א ציילט
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 דעם אוונט אפן רעדע מארקישעם איבער גיט קארעספאנדענץ די
 זעלבן אפן אפאנענטן די פון ארויסטרעטונגען די אויך ווי י., 1921 17/5

געזאגט: האט מארקיש אוונט.

 אלמענ־ פון שליאך ברייטן אפן ארוים שוין איז דיכטונג ?ידישע "די
 קליינשטעטלדיקן דעם פון באפרייט אינגאנצן זיך הגט און שאפונג טשלעכער

 דער פון שטראם ברויזנדיקן דעם אין אינהאלט. נאציאנאל־ספעציפישן
 דער אף געווארן דערהאלטן דיכטער ?ידישע די זי_ינען רעוואליוציע

 נייע קלינגען אנגעהויבן האבן דיכטונג זייער אין און מאסן־כוואליע
טענעד".

 "קאמפאן" אין באריכט דער ווייטער דערציילט —אויסדריקן, שארפע אין
 פון כאראקטעריסטיק דער אף אפגעשטעלט פארטרעגער דער זיך האט
 "באבע־ זאמלען ניט פארנומען זיך האט וועלכע פראזע, יידישער דער

 גאנצן דעם געזעען דעם אץ האט און ניגונים כסידישע און מייסעס"
 דאלעד־ די אין איינגעשפאנט זיך מ׳האט שאפונג. ?ידישער פון אינהאלט

"אליגנם". בא געבליבן מ׳איז און שטעטל קליינעם פון אטעם
 פארשטענדלעך, גאנץ "אייגנם", פונעם קריטיק דער אץ איז מארקיש

 אטא אפילע אבער פאזיציעם, ראדיקאל־אינטעליגענטישע פון ארויסגעגאן
 א ק?עוו אין ליטעראטן ?ידישע אייניקע בא ארויסגערופץ האט קריטיק די

 וועגן דערציילט "קאמפאן" אין נאטיץ די אומצופרידנקייט. שטארקע'
פאלגנדיקם: דעם

 אפן געשטעלט זיך האבן לוריע און וואלקנשטיין נוסינאוו, כ״כ די "
 קלוי־ האט מארקיש קאוועד וועמעם פראזא?קער, יידישע די פון שוץ

 "אייגנם". גרופע דער צו דערעכערעץ אים געלערנט און אנגערירט, מערשט
 אזעלכע טיט זאל פארטרעגער דער געראטן, זאגאר האט וואלקנשטיין כ׳

ארויסטרעטן. ניט פארטראגן
 דעם "געקריטיקירט" פארמען אומדערלאזבארע אין האט לויטער כ׳

 מיט פובליקום פונעם געווארן איבערגעריסן מאל אייניקע איז און פאעט.
פראפעסט־געשריי. א
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 שטאנדפונקט רעוואליוציאנערן דעם פארטיידיקט האט קאזאקעוויטש כ׳
 דער פון פארם ניט־דערלאזבארער דער אף ^נגעוויזן און פאעט פונעם

"קריטיקע".

 אידע^לאגיש־ זייער האבן ק?עוו אין רעשטלעך ־ "אייגנם" די אטא
 ווען נאכדעם' און "אייגנם" פונעם געצויגן ווי_יטער ליניע קינסטלערישע

"שטראם". פוגעם—"שטראם" דער ארויסצוגיין אן הייבט מאסקווע אין
 ארטיקליאין אן אין וואלקנשטיין כ׳ דער באגעגנט אומזיסט נישט

 יע־ קושניראוום א. באגי_יםטערונג אזא מיט י.( 1922) "קאמפאן" קיעווער
"האזקארע". ליד רידיש־נאציאנאליבטישע

"האזקארע": וועגן שרי_יבט וואלקנשטיין כ׳ דער

 פאעמע קושניראוום טעג, אונדזערע פון ווערק באהארציקסטע "דאם
 וואקסט, פען זל_ין אז שפעטערדיקע, אויך ווי באוויזן, האט "האזקארע",

אומרו". שעפערישן און זוימען מיט פול איז מוט זיין אז

 אנד.( און וואלקנשטיין לוריע, )רעזניק, ליטעראטן גרופע קיעווער די
 געדארפט האט "שטראם" דער "שסראם". מיטן סארבונדן געיוען ענג איז
שרי_יבער. לךעווער די פאר םי_י מאסקווער, די פאר םי_י טריבונע די זיין

 דיכטער יינגערע גרופע א קיעוו אין זיך באווי_יזט 1921־־22 יארן די אין
 יארן די אין ליטעראטור דער אין אריין טרעטן וואם פר^זאיקער, און

 איינהייט־ קיין נישט ווייט גאנץ שרי_יבער, דידאזיקע אט .1922־^1920
 פארייגיקן דערפארונג, סאציאלער און אידייען־וועלט זייער לויט לעכע

 "ווידערוווקם". נאמעץ מיטן שרי_יבער־גרופע א אין יאר ־טן1922 אין זיך
 י. 1930 אין פעפער כ׳ דער האט ״ווידערוווקם״ פארייניקונג ־ שרי_יבער די
כאראקטעריזירט: אזוי ווי אט קיעוו אין אוונט ליטערארישן א אף

 פרישע פון דעמאנסטראציע א געווען איז "ווידערוווקם" גרופע "די
 איינהייט־ אן דורך נישט פארייניקט געווען עמעם, זיינען, וואם קויכעם,
 דורכברעכן געקומען אבער זי_ינען זיי פלאטפארם. אידעאלאגישער לעכער

 ליטעראטור. דער אין טראדיציעם קאנסערוואטיווע אלטע פון וואנט די

155



 גע־ ניט בעשומויפן האבן פארלאגן די אריך און שרי_יבער עלטערע די
קויכעם. ני_יע די אנערקענען וואלט

 ראליע. פראפאריינישע א קימאט געשפילט האט "ווידערוווקם" דער
 דאנק א ווייל נויטיק, אומבאדינגט געווען דאם איז פעריאד יענעם אין

 ארבעט. ווי_יטערדיקער דער פאר וועג דער געווארן געעפנט איז דעם
"ווירערוווקם". ליטערארישן פאר מעגלעכקייטן געווארן געשאפן ס׳דינען

(.1930 10/5 פאן״ "פראלעט.

 זיינען )אהין "ווידערוווקם" שרייבער־פארייניקונג די בעעמעם, און
 וועלעדניצקי, א. שאפירא, מ. פעפער, איציק שויכעט, א. ארי_ינגעגאן

 און כאשטשעוואצקי כ״כ די אריך צעט שטיקל א אנד. און קיפנים, י.
 ארבעט. פארלעגערישער מיט פארנומען דעריקער זיך האט פינינבערג( ע.

 פון מאטעריאל דער אז באזארגן, — געווען איז ארבעטן אירע פון איינע
 אום־ די "שטראם". אין ווערץ געדרוקט זאל שרי״יבער יוננע קיעווער די

 איינציקער דער — ״שטראם״ דער גרינגע. קי_ין נישט געווען איז גאבע
 די אנערקענט נישט אינגאנצן האש—רוסלאנד אין זשורנאל ?ידישער

 אין 1922 7 10 פון פראטאקאל א פון פיגינבערגן(. ע. )אויסער יונגע
 איבער־ ארגאניזירטערהייט האט "ווידערוווקס" גרופע די אז זעען, צו

"שטראם". זשורנאל אין מאסקווע קיין מאטעריאל געשיקט
"ווידעררווקס״־זיצונג: דער פון פראטאקאל דעם ברענגען מיר

פראטאקאל

 27/10 ״ווידעררווקס״ גרופע ליטערארישער רער פון זיצווג דער פון
ק?עוו• יאר, ־טן1922

 וועלעדניצקי, א. שויכעט, א. כאוויירים: די פון אנוועזנהייט דער מיט
קיפנים. י. כאראל, דוווירע

סן: שלא בא געהערט:

 אגטייל אינפארמאציעוועגן .1
"שטראם". אין נעמען

 ווייטער ארן אן הי_ינט פון .1
 גרופע דער פון מאטעריאלן אלע

אונדזער צו שיקן "ווידערוווקס"
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 מא־ — קיעוו פאיבינדונג. .2
סקווע.

 פון באשטאנד ועם וועגן .3
ביורא.

 אין מיטגלידערשאפט וועגן .4
ווידערוווקם".

 מאסקווע. אין באפולמעכטיקטן
 דער ווערט דערוף באסולטעכטיקט

שויכעט. כ׳
אי״פארמאציע. שטענדיקע א( .2

 מאסקווע פון מאנוסקריפטן ב(
 דער צו אן קומען ייעוו ק?ךן

 —מאסקווע קי_ין ק?עוו פון גיורא:
קושניראוו. און שויכעט כ״כ די צו

 דער מיט קיעוו באזארגן ג(
ליטעראטור. ני_יםטער

 שריפטלעך זיך באראטן ד(
 אונטערנעמונגען, וויכטיקסטע וועגן

אנד. און אויסגאבן ווי
 גיורא: פון באשטאנד דער .3

 שאפירא-אין און וועלעדניצקי
מאסקווע. אין—שויכעט ק?עוו.

 קענען "ווידערוווקס" אין .4
 וועלכע כ״כ, ווערן אריינגענומען

 דעם שאפן זייער אין אנטשפרעכן
 די, ווארט. קינסטלערישן ני_יעם

 אין געדרוקט זיך האבן וועלכע
 אריינגע־ ווערן אויסגאבן, ערנסטע

 די, און מעלדונג, דער לויט נוטען
 —געדרוקט ניט זיך האבן וועלכע

 פץ רעקאמענדאציע דער דורך
 "ווידער־ .פון מיטגלידער צוויי

וווקם".
 בא־ "שטראם", טיטן קאנפליקטן געווען זי_ינען "ווידערוווקס צווישן אז
 דער אין "ווידערוווקס" פון ביורא דער פון מעלדונג פאלגנדע וויייט

"שטראם". רעדאקציע
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 וועג אויסלענדער צ׳ פוץ מעלדונג דער נאך כאווייר^ו "געהערטע
 מיר געפינען "שטראם", אין זיך געפינען וועלכע מאטעריאלן, אונדזערע

 די אין שינוים קיינע ניט דערלאזן מיר אז מעלדן, אייך נויטיק פאר
 קיפניסעם אויסער ,4 נומער אין געשיקט האבן מיר וועלכע מאטעריאלן,

אדער.—אדעו באקומען. צוריק האבן מיר וועלכע ליבקעסעם, און
"ווידערוווקם". ביורא גרום: מיט

 ביכלעך ארויסגעבן מיט פארנומען "ווידערוווקם" זיך האט דעריקער
 פארלאג קאאפעראטיוון אינעם גרופע. דער פון דיכטער יונגע די פון

 פעפער .*א פון לידער־זאמלונגען ערשטע די ארוים זיינען "ווידערוווקם"
 )"לייטערניש"(, וועלענדניצקי א. )"פארטאג"(, שאפירא מ. ),שפענער"(,

 )"רעגעס"( שקאר$ווםקי )"דארשט"(, כאשטשעוואצקי מ. )"אקסן"(, קיפנים י.
 גענומען האט פארלאג־ארבעט דער אטא אין אנטייל אקטיוון אן אנד. און
 מיט באלייט ביכלעך אנגעוויזענע די פון יי ר א האט וואם האפשטיין, ד.

 גרעסטנטייל געווארן ארויסגעגעבן זיינען ביכלעך די ארימפיר־ווערטער.
 יונגע אייניקע דאמאלט נאך האבן בריירע אנדער קיין געלט. אייגן אף

 ארויס־ מיטן לאגע דער וועגן בילד לעבעדיק א געהאט. ניט שרי_יבער
 בריוו שקאראווסקים כ׳ דעם אונדז גיט "ווידערוווקם" ביכלעך די געבן

יאר. 1922 אקטיאבער ־טן6 פונעם האפשטיין ד. צו

האפשטיין! דאוויד "ליבער
 א.( א. "ווידערוווקם". )געמיינט פארלאג פארן שיק און ווארט האלט איך

 הילף אי_יער מיט וועט ביכל מי_ין אז האף, איך רובל, מיליאן 100
 נאר זארג איך ווערן... ארויסגעגעבן שא גוטער א אין אימירצישעם

 בלעטער. די ווערן צונויפגעמישט נישט ס׳זאלן קארעקטור, דער וועגן
 געבן און זיין צו ס׳דארף ווי ארוים זאל ביכעלע מאגערע קליינע דאם
 ארויםווי_יזן כאטש איז "איך", מי_ין פון טאמצעם גאנצן דעם ניט אויב

אייגנם. מי_ין פון פינטעלע א
 שרייבן. גענוי המויקאז דורכן מיר דעם וועגן טאקע אייך בעט איך

 וועט עם ווען צושיקן, טייקעף־אומעיאד איך וועל געלט איבעריקע דאם
ארום". וואכן פאר א אין פאדערן, זיך
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 נאך ליטעראטור דער אין געקומען איז גרופע ־ "ווידערוווקם" די
 פאר־ א גערועץ איז גרופע דער פון באשטאנד דער בירגער־קריג. דעם

 דער אין דורכגעמאכט בירגער־קריג דעם האט עם ווער שיידענער.
 בעהאלע דער אין ווער און בירגער־קריג, פרן פייער אין ארמיי רויטער

 דידאזיקע בא פראקטיק סאציאלע די פאגראם־שוידער. שטעטלדיקן פון
 גלי_יך זיך האבן שרי_יבער דידאזיקע פארשיידענע. א געווען איז שרייבער

 זייערע אין םי_י דיפערענצירט ליטעראטור דער אין אנקום זייער בא
אנשויונגען. ליטעראריש־קינסטלערישע זייערע אין סיי פאליטישע,

 פע־ יענעם אין קומט וואם "יונגע", די פון איינער פינינבערג, ע.
 אקטיאבער־רעוואליוציע דער אין דערזעען האט ליטעראטור, דער אין חאד
 איז פינינבערגן פאר מאשיכישע. דאם אוניווערסאלע, אזויגערופענע דאס

 דער פון צעשטערערן די ווי בלויז, דערשינען אקטיאבער־רעוואליוציע די
 אנארכיש־ דערזען רעוואליוציע די האט ער וועלט. פארפוילטער אלטער

 כאראקטע־ זייער אירן. קלאסן־טאך דעם געזען ניט האט ער בונטאריש.
 ער וואם ארטיקל, אן פעריאד יענעם אין פינינבערגן פאר איז ריסטיש

 ביילאגע א "אקטיאבער", זאמלונג ליטערארישער א אין אפגעדרוקט האט
 טראגט ארטיקל דער יאר. ־טן1922 נאיאבער ד־טן פארן "קאמפאך צו

פינינבערג: שרי_יבט ארטיקל אינעם מערידע". "זינגענדיקע נאמען דעם

 אלץ־באנעמענדיקע אפענע מיט געשטאנען איז דיכטער ?ידישער "דער
 דערפארונג זיין אין עלטסטער אן שוין נאד ערשט־געקומענער, אן ארגן,

גייסט־דערגרייכונגען. און
 שטיקנ־ מיט און ענג און וויסט זי_ינען איילן פיר אייגן־פאלקישע די

אומקערן, נישט זיי צו זיך וועט ער דערפילט. כאשכעס דיקער
 גלאנצנדיק איז אנגעקומען, איז ער וועלכער אין וועלט, "ברייטע" די

 וואם פארזנוסט. צעפוילט, און פארברעכעריש מ?עם נאר פארפוצט, און
 הוילע דאך ס׳איז געבן? אים זי קאן וואס געפינען? איר אין ער וועט

עקל. הוילע דאך ס׳איז טומע,
 אוים" אן דערזעען אקשיאבער־אופרי_ים אין דיכטער ?ידישער דער האט
 אופגע־ אקטיאבער־טעג די ער האט אויסלייזער. צווייענדיקן א לייזער,

וועלט. דער גאר מיט קריג א אייגענע, מיט קריג א ווי נומען
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 גרעסטער דער שטוים, לעצטער דער איז אופשאנד גרויסער דער
 וועט ער אויסוועג, איינציקער דער איז אופשטאנד רו־טער דער ריס.

 שדרעקעס, די גאר פון טוישעוו דעם שאפן וועט ער אוץ מאכן כארעוו
 די כוץ גארניט, מיט פארבונדן ניט אין וואם פרי_יעץ, פראנק־און דעם

שטרעקעם. אומענדלעכע
 אופטשאנד. דעם אוועק אינגאנצן זיך דיכטער יידישער דער שענקט

 זאל ברענען, זאל פייער. שפין, א ווי שלעפט, וואס דער, ווערט ער
מיצווע! א ווערן, כארעוו
 "זיכערסטן דעם טראגט וואס לאנד, פינעם זינגער דער ווערט ער

 אלוועלטלעכער, פון סימוואל א אין אוים וואקסט לאנד דאם וויכער".
 בא ווערן לאנד פונעם ווייען גוואלטיקע די אויסלייזונג!. אלמענטשלעכער

 אויסער־ ווונרערלעכער, פון פארגענגער ווערן כעווליי־מאשיעך, אים
יעדן". פאר און אלע פאר יעשוע געוויינלעכער

 דער צו צוגעצויגן פינינבערגן לויט דיכטער ?ירישן דעם האט וואם
^קטיאבער־רעוואליוציע?

 גע־ האט—פינינבערג דארט זאגט —דיכטער, יידישער יונגער ״דער
 טוו?עס אייגענע וווט, און יעש אייגענעם פארמעגן, אייגן זיך מיט בראכט

נישטיקע. קי_ין גארנישש טוויעם קליינלעכע, קיין גארניט וועלט־יעש דעם צו
 נא־ דער ס׳איז וואם דאם, פארכאפט ערשטן אלעם צום האט אים

 דער דיכטער: יידישן פונעם עצעם דעם עצעם, זיין קארעוו ענטסטער
 דאסהויך־ מיין, גראנדיעזערםארמעםט,דערריזיקער

 אייגענעם אין אים בא וואם דאם, ביבליש־נעווקשע, דאם גייסטיקע,
פארצי_יטיקע. דוירעם פון אמאל, פון יערושע א בלוט

 מיורא־ אייגענע וואם כאלעם, א רעאליזירן מעקויעך זיך ס׳האנדלט
 און הייליק, עם איז ארומגעטראגן. אים מיט זיך האש אוראלט כישע

מיטגיין". מוז מע מיטגיין, מ׳דארף

 דערשיי־ קאסמישע א ווי אקטיאבער-רעוואליוציע די באנעמען דאם
 אוים־ אן ווי שטאנדפונקט, אלמענטשלעכן אזויגערופענעם פונעם נונג,

 אקטיאבער־רעווא־ דער אין איינזעען דאם מענטשהייט, דער פון לייזערן
צי_יט יענער אין האט פינינבערג וואם דאם, מעשיכישע, דאם ליוציע
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 א אן אים האט רערואליוציע, דער פון קלאסךטאך דעם געזעעץ נישט
 "שטראם"־ "אייגנס׳י־ארן די פרן אידעאלאגיע דער צו דערנעענטערט סאפעק

 אלטער דער מיט כעזשבוינעם פינינבערגם דאם: נאר נישט און דיכטער,
 מיט געמיינזאמעם אסאך געהאט אויך האט יערושע" "זיידנם מיטן וועלט,

 זיין אין אריסלענדער נ. האט אומזיסט נישט "אייגנס״־דיכטער. די
 לידער ביכל ערשט פינינבערגם ררעגן 3 נום. ״שטראם״ אין רעצענזיע

 פינינבערג אז דעם, ררעגן טיינע דער מיט פאלעמיזירט נישט "אטעם"
 אריבנדער־ דער אין האט אריסלענדער נ. "אייגנס", פרן רעצידיור א איז

געשריבן: רעצענזיע מאנטער
 קאנסטא־ רעכט מיט רועלן רראם אזוינע, אריך זיין גערוים וועלן "עם

 אריסגעשפר^כענער גאנץ א ארן רעצידירר א איז פינינבערג עזרא טירן:
 איז ער ליטעראטור, ארנדזער אין "אייגנס״־פעריאר פרנעם רעצידירו

 פרן מאסן־מאטיררן, קרויטקעם פרן "טי_ינע", קרויטקעם פון רעצידיוו דער
 אלטפאטערישער דער נון ווילן" "בלינדן דעם מיט קאמף קוויטקעם

זיינער. יערושע
 ברך, פינינבערגם אין קלינגט אלעמען דעם פרן רעצידירר דער יא,

 פי־ ע. מיש פאל דער ארן רעצידיוון, גליקלעכע אמאל טרעפן עם אבער
קאטעגאריע". דערדאזיקער צר געהערט נינבערג
 אנדערע אשאך פץ סי_י פינינבערגם, סי_י לידער טייל גרעסטער דער
 גילדיגען( כאריקן, פעפערן, כרן אויסנאם אן )מיט צייט יענער פרן דיכטער

 יעררשע. דער מיט פירן דיכטער די רואם כעזשבן, מיטן פארברנדן דינען
 זיך צערעכנט עם ווער—אלציינער, אן אלעמען בא ניט איז כעזשבן דער

צי_יט, היפשער א אף זיך פארציט עם וועמען בא יעררשע", "זיידנם מיטן באלר
 שטאם־כעזשברינעם. דידאזיקע אן ליטעראטרר דער אין קרמט פעפער

 האט וואם קלאם, א פרן דערפארונג סאציאלע ארו׳־ם רעדט פעפערן פרן
בארג־אררף. גייט רואם קלאסן־שלאכטן, דררכגעמאכט
 אינטערעסאנט, גאר ביז איז ליטעראטרר דער אין אריינקרם פעפערם

 קארעם־ ארבקארישע מיט טעטיקייט ליטערארישע זיין אן הייבט ער
 רערואלירציאנערע מיט באגלייך צי_יט ערשטע די שרייבט פאנדענצן,

 צר איבער גיך אבער גייט לידער, האפשטייניש־פילאזאפירנדיקע לירער
 ,עמעסן זיין דא געעינט ארן בירגער־קריג העלדישן דעם וועגן דערציילן

טעטיקייט ליטערארישער זיין פרן אנהייב דעם ררעגן רועו. דיככערישן
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 פון נאך געשריבן האפשטיינעך ד. צו בדיוו א אין פעפער ד^רציילט
שרי_יבט: פעפער .1922 יאנוואר ־טן7 דעם דאטירט זוועניגאראדקע,

יין! פשט א ה כ׳ ג.
 בלי_ישטיפט דעם האנט אין גענומען מאל עטלעכע שוין האב איך

 אויך צוריק. אוועקגעלייגט אים איך האב אלעמאל נאר אנשרי_יבן, אייך
 אוים־ זיך נויטווענדיקייט שטארקע א אויסגעוואקסן מיר בא איז איצט
 קרקנדיק ניט אנשרי_יבן, אי_יך באשטימט האב איך און זאגט, מע ווי רעדן,

באקאנט. ניט פערזענלעך זיינען מיר וואם דעם, אף
 עטלעכע שוין איך האב קושניראוון און נוסינאוון צו בריוו מייגע אין

 קיין נאר לידער, מיינע איבער מיינונג אייער וועגץ געפרעגט מאל
באקומען. ניט איך האב ענטפער
 -פראגמענטן" אי_יערע נאך מיינונג אייעד באזונדערם אינטערעסירט מיך

 גאנצע די דערפילט איך האב זיי אין "זונען־שלייפן". און "עמעם" אין
 באהערשט מיך האט זיי נאך גאנג. געגאנגענעם קיין ניט פון פרישקייט

אי_יך. צו נאענטקייט אויסשליסלעכע אן
 )אכוץ זיי פין איינע קי_ין נאר אסאך, געהערט איך האב מיינונגען
 קינסטלערישן פין ארויסגעגאן ניט אפשאצונג דער בא איז קושניראוום(

 אנשויונגען, פאליטישע זיינע אף ענטפער אן זוכט איינער שטאנדפוגקט.
 עכטעטישע זיינע אף לידער( מי_ינע )אין אפקלאנג אן צווייטער דער

 פון איך האב שאפונג מי_ין וועגן זיך, וועגן מיינונג קיין און בליקן,
געהערט. ניט קימאט אווטאריטעטן

 מיינע פין שמעקט צי אלץ, פון פר?ער וויסן געוואלט וואלט איך
 גע־ איך וואלט פרןער איבעריקע. דאס—נאכדעם און קונסט, מיט לידער
 פאפיר, קאליע מאך איך צי שרי_יבן, ווי_יטער דארף איך צי וויסן, וואלט

 יארן אינדזערע אין וואם דערפאר, שרי_יב איך צי דיכטער, א בין איך צי
זיך. ס׳שרי_יבט ווי_יל גלאט אסאך, שרי_יבן

 בין איך שרי_יבן. אנגעהויבן האב איך אזוי ווי דערציילן, אייך וויל איך
לידל: מין אזא אנגעשריבן איך האב דרוקערי_י, אין שטייענדיק זעצער. א

הארבסטן, נאסע פון טעג ווי בלייך
פארשמאכט, הונגעריק
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 זעצער יונגער דער זעצט און שטייט
באנאכט. שפעט ביז גאנצפרי פוב

 נאד געווען, נאריש פאשעט ס׳נאריש, אזוי ווי איך, פארשטיי איצט
 פרא־ פין כאוויירים מי_ינע געוויזן און אנגעשריבן דאם האב איך בעיים

 וואקס איך אז געזאגט, און באלעקט זיך זיי האבן פאריין, פעסיאנעלן
 ווייכער וואם ווייטער, געשריבן און צופרידן געווען בין איך דיכטער. א

 קי_ין געפארן איך בין העפט, א אנגעזאמלט האב איך אז בעסער. אלץ
 נוסינאוון קוויטקען, בערגעלסאנען, צו —מען? גייט וועמען צי קיעוו.
 זי_ינען מיר ווייל באקאנט, געווען פר?ער פון איך בין נוסינאוון )מיט

 מיט געטרא&ן זיך ס׳האט וואם הערט, און טיורמע(. אין איניינעם געזעסן
ליד. א מיינער
זי: איז אט

 היעטן פון פלאם "אינעם
 נעכטן, דער פארברענט ווערט

 מארגן־סרייפעם די אין
 איצט, דער זיך סמאליעט

 שטורעם, פון לויף אינעם
 ווינטן פון יאג אינעם
 שטיינער־וועגן ווערן

אויסגעקריצט. בלוטיק

 נעכטן־נעפל אינעם
 ערטער פארפירסע אף

 קינדער, אלטע בלאנדזען
צוריק. זיך שלעפן

 ברייטקייט, דער אין בלאנדזשען
 ווערטער, טויטע טאפן

 נעכטן און היינט צווישן
בריק". קי_ין גיטא איז
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 גערעכנט ד האב איך רואם דערפאר, יעדן געייויזן ליד די האב איך
 זיך איך זאג איצט יאר. צוואוציקסטן אין שענסטע די פון איינע פאר

איר. פון אפ קימאט
ארנטערגעשטראכן: האט בערגעלסאן

 ווערטער, טויטע טאפן
צוריק... זיך שלעפן

 אינהאלט, קונסט, אינטחציע, צימעם: דער ליגט דא אז געזאגט, און
 צום אוועקגעגאנגען איך בין שורעם. צוויי די אין רעוואלירציע-אלצדינג

ליגט: טאך דער און מעסוק;, ס׳ניט אז ער, זאגט לוריע. נ. כ׳

ל5נעכטךנע אינעם
קיגדער... אלטע בלאנדזען

 דרוקט אדעם: אין ליד די אוועק שיק און מעיאשעוו זיך איך בין
 דאם, אוים מעקט מע נאר שטים", "קאמוניסטישער דער ן א אפ זי מען

 שרי_יבט מע אין צימעס פארן גערעכנט האבן לוריע און בערגעלסאן רואם
)אייגענע!(. שורעם פיר אנדערע אריין

 קאן מיינונג אבסאליוטע קי_ין אז ווייס, איך ניט. ך מ ס׳ווונדערט
 אויסגע־ מיך האש דאס אבער ליד, יענע- אדער דער וועגן זיין ניט

אפטרעטן. ניט אייגענער דער פון נאר מיינונג, א אויסהערן לערנט
 און שרי_יבן אי_יך זיך ס׳ווילט צעשריבן. זאגט, מע ווי זיך, האב איך

 באקומען געווען באלן א איך וואלט פר?ער אבער ..אסאך גאר פרעגן
פראגעם: אייניקע אף אי_יך פרן ענטפער אן

 קליינע די איבער צעזייט "יונגע" י.ידישע די זיינען פארוואם א(
 אין קליינבירגערלעכקייט פון מילן די אף צעמ;.לט ווערן און שטעטלעך

 איניינעם, דינען דיכטער אוקראינישע און רוסישע די ווען צייט, דער
לעבן. פרן לריף ד>ר זיי בא זיך ס׳פילט און ארוים גיבן ארבעטן,

 פון צוזאמענפאר קי_ין געווען ניט טאג הי_ינטיקן ביז איז פארוואם ב(
 ער טוט צי פאריין, א דא ס׳איז צי ליטעראטן? און דיכטער יידישע

? עפעם
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 מיט ארבעטן צוזאמען אימאזשיניסטן ?ידישע די וועלן רוען ביז ג(
 אראם־ זאלן מיר אז צייט, די קומען וועט ווען און ריכטונגען, אנדערע

"פארנאכטף. די צעשיסן און אופגאנגען" "בלויע פרן קאלדרעם די רי_יםן
 דיכטער, יידישע די פאר טריבונע א ווערן געגרינדעט וועט צי ד(

 ארבעטער־דיכטער רוסישע די זשורנאל. א דערשי_ינען אנהייבן וועט צי
 "קולטור־ליגע", די און ליטקאמען,—אוקרא?נישע די פראלעטקולטן, האבן
ארויסגעבן. ניט זשורנאל קי_ין זי קאן ניט, הארעוועט זי וויפל

 און ארבעטער־דיכטונג דא נאציעם אנדערע בא איז פארוואם ה(
 און "ראסייא" ארויסגעבן קאן פארלאג איין ניט. אונדז בא בורזשואזע.

 פאר זיך שרעקן און קאלדרעם מיט זיך פארדעקן וועלכע באכערים,
אליין. זיך

 ענט־ מיר כאווער, אוג לערער א ווי אייך, בעט איך האפשטיין! כ׳
 מי_ין וועגן מיינונג אי_יער אנשרי_יבן מיר אויך פראגעם. אלע אף פערן

 אדאיעם נאך בין איך פעלערן. די אנווי_יזן אומבארינגט און דיכטונג
 געלויבט, מיך זייט, איין פון האט, ער וואט דערפאר, קושניראוון דאנקבאר

 קושניראוון, בא זיך געפינען העפטן מי_ינע געשמיסן.—צווייטער דער פון
גרום. כאווערלשן פלאמיקן א איבערגעבן בעט איך וועלכן

פעפעו־". איצכאק אי_יער

 אף קוק דעמאלטדיקן פעפערם אין אסאך קלאר ווערט בריוו דעם פון
 כאטש סימוואליזם, קעגן קעמפן צו שוין פארשטייט פעפער ליטעראטור.

 פארם, קינסטלערישע די זי_ין צו אימאזשיניזם דער דאמאלט שי_ינט אים
 גאנצע א אויך ליטעראטור. אקטיוו־רעוואליוציאנערע שאפן וועט וועלכע

 האפ־ ד. בריוו זי_ין אין שטעלט פעפער וועלכע פראגעם, אנדערע ריי
 אריענטאציע קלארער א מיט קומט פעפער אי. אז קלאר, ווייזן שטיינען,

פערי^ד. יענעם אין ליטעראטור־פראגעם אין
 רע־ ארויסל^זן "ווידערוווקם" גרופע די אן הייבט יאר ־טן1922 אין
 )ביזן "קאמפאן" וער ק?ע דער בא דיטלעך ליטערארישע גולערע

 קעפל דעם אן ארויסגיין אנגעהויבן האבן זי_יטלעך די ווען יאר, ־טן1ס23
 ליטזי_יטלעך די אטא פון מאטעריאל קינסטלערישער דער "ווידערוווקם"(.

 נאך ליבעראטור. פראלעטארישער פון ווי_יט גאנץ געווען נאך איז
 מאטעריאל, קריטיש־פובליציסטישער דער איז אויסגעשפראכן ווייניקער
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 זאמלונג דער אין סלי "קאמפאן", אין )סי_י ארטיקלען אייגיקע אין כאטש
 דינינקע צוויי )ארויסגעגאן ארוף" "בארג "ווידערוווקס", גרופע דער פון

 אופגאבע די פארמולירן צו פרורון אנגעזעענע פאראן זיינען העפטעלעך(
 פרוווט אזוי אויפן. פראלעטארישן א ני_יעם, א אף קונסט נל_יער דער פון

 אן אין 239 נומ. יאר ־טן1922 פארן ״קאמפאן״ אין פעפער כ׳ דער
 פאדערונגען די פארמולירן "פארטאג" ביכעלע שאפיראם וועגן ארטיקל,

ליטעראטור. סאוועטישער ני_יער דער פון
שרי_יבט: ער

 מיט געווארן רי_יך דיכטונג אונדזער איז צי_יט לעצטער דער "פאר
 רעוואליוציאנערער א אין געקומען זיל זי_ינעץ אלע נעמען. ני_יע אסאך

 ניט אבער וועלט־אעערקערעניש, גרויסער א פון צי_יט א אין עפאכע,
 איר אפ שפיגלען אלע ניט צי_יט, אונדזער מיט פארבונדן זיינען אלע

גאנג.
 געווארן, קלאר גאר ביז זיינען גרענעצן און באגריפן ווען איצט,

 אבסטראק־ העכסטע די הויל, לי_יביש זיינען "נלין" מיט "יא" דער ווען
 שפינוועבם, אן גלי_יך, זאהן צו צוגיין מ׳קאן און פארערדישט זי_ינען ציעס

 אפגעלעבטע און שטימונגען פארפלאנטערטע מיט מענטשן נאך קומען
 מ׳קאן וואס דאם, אונדז פון דערווי_יטערן און פארטונקלען מיטלען,
הענט. די מיט אנטאפן מאמעש

 איינער איז שאפירא מ. קלארקייט. ליב רעוואליוציעהאט
 אנגעטראכט, ניט קלאר, רעוואליוציע די באנומען האט וואם די, פון

קונסט. אין רויטארמייער אירע פון איינער איז ער אנגעשפירט, נאר
 קלארער זי_ין נאך קאן רואם און קלארקייט, ליב האט רעוואליוציע

 דעריבער דיכטונג? שאפיראס רייך אזוי ס׳איז וועלכע מיט בילדער, פון
 רעוואליו־ קלארן, ני_יעם, פון סיגנאל א איו ער טייער, אונדז ער איז

ווארט". קינסטלערישן ציאנערן

 "פארפלאנ־ די פון ליטעיאטור, די דעמאסקירן פעפער פרוווט דא
 אקעגן—סימוואליזם, דעם —מיטלען" אפגעלעבטע און שטימונגען טערטע
 פעפער בריוו. ציטירטן ־ אויבן דעם אין ארוים שוין טריעט ער וועלכן

 סאווע־ דער צו פאדערונגען צענטראלסטע די פון איינע ארוים עטעלט
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 ארויסגעשטעלט דא ווערט דיכטער דער קלארקייט. — ליטעראטור טישער
 א ווי באנומען דא ווערט ליטעראטיר קונסט; אין רויטארמייער דער ווי

קאמף. זי_ין אין פראלעטאריאט דעם דינען דארף וואם געביט, אידעאלאגיש
 לי־ ?ידישער דער אין טרעגער קאנקרעטע זיינע און טימוואליזם קעגן

 פון איינעם אין פעפער ארוים טרעט ק?עוו, אין ספעציעל טעראטור,
 נאמען אונטערן "קאמפאן" אץ 1923 סאף אין געדרוקט ארטיקלען זיינע

שרי_יבט: פעפער ווו ארבקאר", אן פון "בריוולעך

 דער אין געוואקטן באזונדער איז רוסן די בא סימוואליזם "דער
 גע־ איז פראנצויזן די בא סימוואליזם דערזעלבער רעאקציע. פון צייט

 זיעען סרייפעם רעוואליוציאנערע די ווען צייט, א אין געווארן בוירן
 סיט־ דער זיך האט אונדז בא ארבעטער־בלוט. טיט געווארן פארלאשן

וואלגער. רעוואליוציאנערן פון ראש אין צערואקסן דאפקע וואליזם
 ניט דערשלאגנקייט, מידקייט, פון דערשיינונג א איז סימוואליזם

רעאקציע. פסיכאלאגישער פין ביכלאל און דערזאגטקייט
 צו־ נאר ערד דער אף קומט אכמאכאווע א. דיכטערן רוסישע די
 וואלקנדיקע אויטגעטראכטע "אן אויך האט רעזניק ל. און גאסט,
ערד".

 טעג אין באזונדערס פרעמד, זיי זינגען ערד פון מענטשן אונדז פאר
 רוסישן פון שעפער אזוינע אבילע ווען טעג, אין בליונג, ערדישער פון

 דער אז דערקלערט, אפן גאנץ האבן בריוסאור, וואלערי ווי סימוואליזם,
 בורזשואזער צעפוילטער דער פון איבערלעבעניש אן איז סימוואליזם

סאף. א געקומען איז אים צו און אינטעליגענץ
 ענדע־ און אופטרייסלונגען קאלאסאלע פון צייט א איז צי_יט אונדזער

 אונטער סאכאקלען טרוקענע אונטער פירן מענטשן ווען ציים, א רונגען,
אויספירן. מאכן און טעג הונגעריקע גרויע זייערע

 קאלעקטיווער און טרויער קאלעקטיוון פון צי״יט א איז צי_יט אונדזער
פרייד.

רוף. איר איז דאס טריט-אט זיכערע און פעסטע נאר פראסטע,
 "אמאליקער פון הוישי_ינעם אפגעשלאגענע די אט ארוב, זיי בלאנקען
 גאסן "פארוויאנעטע אף עמעצנם" "פרעמדע—זיי בלאנקען גרויסקייט",

וואכן". שטארבנדיקע און
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 דוירעס" פון "אפרי_ים אין אינטעליגענטן "פארשפעטיקטע" בינטל א
לעבן. און ערד פין אויך נאר דוירעם, פון נאר ניט און

 רעזניק, ליפע כאשטשעוואצקי. מ. פארשפעטיקט האט אלע פון מער
 פון שוין איז מינוט, פופצן מיט ווייניקער פארשפעטיקט האט וועלכער

 שרעק די שכיינים די מיט איניינעם און ארוים הויפן די אין ווינקעלעך
איבערגעלעבט. צייט פון

 קינסטלע־ פון זינען אין כאווער זיין פון טאלנטפול מער זייענדיק
 דעם פון אוועקגעגאנגען ווי_יטער סאך קיין ניט ער איז פארם, רישער

מיטוואך". "זיידנם און קויט" "געיארשנטן
 די זי_ינען—סאמעט טפילעם, אזארע, פארויכעם, קויהאנים, גאט,
איבערלעבונגען. זי_ינע איבער גיט רעזניק ל. וועלכע מיט ווערטער,

 "זילבערנע צו בלאט זיך ציט וואם "עמעצער", פרעמדער א איז ער
 פארן זיך שרעקט און הויפן די אין ער בלי״יבט ווידער אבער וועגן",

שאטן". "אייגענעם
י.(. 1923 5/2 )״קאמפאן״

 וואם ליטעראטור, סאוועטישער יונגער דער צו פאדערונגען די אטא
 דער אין באזונדערם אוקראינע, אין זיינען ארויסגעשטעלט, האט פעפער

 "אייגנם"־ דער מיט געאטעמט אלץ נאך מ׳האט ווו אטמאספער, ק?עווער
 ני_יע פארמולירן צו פרווו א רעוואליוציאנערע. סאפעק א אן געווען לופט,

 דער אין רעדאקציע־ארטיקל דער מאכט ליטעראטור דער צו פאדערונגען
 "ווידער גרופע די וואס יאר, 1923 פארן 2 נוט. "בארג־ארוף" זאמלונג

ארויטגעגעבן. האט וווקם"

 פון צונויפשטעלער די שרייבן—מיינען, צו נא?וו נישט זיינען "...מיר
 קינסט־ פון שטאמט אויר" "יהי קינסטלערישער דער אז—זאמלונג, דער

אליין. לער־הארץ
 דעם פון טייל ארגאנישן אן אלם ליטעראטור די פארשטייען מיר

וועלט. דער אף זיין שטארקערן אלץ צו דראנג פון—לעבן שאפנדיקן
 די ווערן אנגעווענדט זאלן ליטעראטור דער צו אז מיר, ווילן דערום

 לעבן אין שאפונג־פראצעסן צו דערלאנגט ווערן וואט גרונט־פאדערונגען,
טאג. הימטיקן בא
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לעבנסווירדיק. און ן י! ז ש ערי בוי
בי_יטשן־פאדערונגען. די אט אונטער אונטערשטעלן זיך לן ווי מיר

בויעריש. גרונט אין איז ליטעראטור און קונסט יידישע היינטיקע די
 האלט און לעבנסווירדיק גענוג ליטעראטור אונדזער אבער איז צי

לעבן? איצטיקן אונדזער פון טעמפ דעם מיט
 ריכטונג דער אין אפנויגונגען באוווסטזיניקע קיין ניטא זיינען צי
געפלויגן? ניט און געשטויגן ניט פון

 גע־ און טעמפ געקינסטלטן עמעצער ניט שיט צי
פאפאם? מאכטן

 באשטאנד־ באיונדערע די פון געזונט־צושטאנד מיטן עם האלט ווי
ליטעראטור: אונדזער פון טיילן

 גענוג פראזע און רעוואליוציע־דיכטונג נאך אונדזער איז צי א(
ארבעטער־לייענער? דעם פאר צוטריטלעך

 זאל וואם אפשאצונג, גענויע די קריטיק אונדזער פארמאגט צי ב(
 ליטעראטור ?ידישער דער אין פראצעסן די וועגן פארשטעלונג א געבן

טאג? היינטיקן בא
 פאפוליארי־ אף צוטריטלעך גענוג אליין קריטיק אונדזער איז צי ג(

ווארט? קינסטלערישע נייע דאם זירן
אפהאנדלונג. אלזייטיקע געהעריקע א פאדערט אלץ דאם

טאן. עם מיר וועלן עפשער קריטיקער, די טאן דאם וועלן עפשער
 מוזן געווען. גרייט ניט דערמיט נאך מיר זיינען זאמלבוך דעם צו

 און אליין אונדז פאר פראגעם די אוועקשטעלן מיט באנוגענען זיך מיר
זי_ין. ניט זאלן זיי ווו—ווארט ?ידישן פון שעפער די פאר

"ווידערוווקם".

 דער פון פארשטענדלעכקי_יט פון פאדערונג דער אויסער ווערט דא
 לייענער דעם און שרייבער דעם וועגן פראגע די געשטעלט ליטעראטור

 א ארויסגעשטעלט ווערט ליטעראטור דער קריטיק. אונדזער וועגן און
בויעריש. זי_ין גרונט־פאדערונג-צו

 יאר 1923 גאנצן פון מעשעך אין סוויווע קיעווער אין איז ביכלאל
 איבע־ די און "ווידערוווקס״־גרופע דער צווישן קאמף שטילער א געגאן
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 גרופי־ באזונדערע קיין אפיציעל האבן וועלכע ליטעראטי, יידישע ריקע
 פארגע־ זיך מיט האבן געבילרעט־זיי נישט דאמאלט קיעוו אין רונג

"שטראם". פון פיליע קיעווער די שטעלט
 יענעם אין קיעור אין זיך האט "ווידערוווקס" גרופע דער אויסער

 ?ירישע אלע וועלכער אין ארבעט, ליטערארישע א געפירט אויך פעריאד
 ,ליטסעק־ די האט ארבעט די געפירט אנטייל. אן גענומען ה^בן שרי_יבער

"קולטור־ליגע". קיעווער דער בא ציע
נאטיץ: א אין מיר לייענען 1923 יאנוואר ־טן17 פארן "קאמפאן" אין

 קלוב אין וועש 27 1 מאנטיק "קולטור־ליגע". דער פון ליטסעקציע ״אין
 די לייענען ס׳וועלן לעזונג. ליטערארישע א פארקומען "קולטור־ליגע"

פאעמעס. ני_יע פעפער איציק און רעזניק ליפע כאוויירים
קומען". געבעטן ווערן זעורנאליסטן און ליטעראטן כ׳כ

 גאו־ ביו געבראכט ווערן "קאמפאן" נומערן יועטערדיקע די אין
 די אין אווגטן. ליטערארישע 2 די וועגן באריכטן כאראקטעריסטישע

 ארום אויך ווי נעכט", "הילכיקע פאעמע רעזניקם ליפע ארום דעבאטן
 ששאנד־ קלאסעווע פארשיידענע קלאר ווערן פעלדער" "אף פעפערם

ליטעראטור. פון פראגע דער אין פינקטן
 רעזניק ל. ווו אוונט, ליטערארישן וועגן באריכט דעם דא ברענגען מיר

(.27 ! )״קאמפאף פאעמע זי_ין געלייענט האט

 פארגעלייענט רעזניק ליפע פאעט ?ידישער דער האט אוונט "מאנטיק
 זשורנאליסטן און ליטעראטן קריין ענגן אן פאר "קולטור־ליגע" קלוב אין

נעכט". "ה־לכיקע פאעמע ני_יע א זי_ינע
 דעבאטן אינטערסאנטע און לאנגע ארויסגערופן האט פאעמע די
 שמועם א אין פארוואנדלט אוונט פוגעם סאף צים זיך האבן וועלכע

 דיכטונג יער2נ דער פון וועגן די און ביכלאל קונסט פון מעהום וועגן
 מיינונגען די זיך האבן' גופע, פאעמע דער שי_יעך ס׳איז וואם ביפראט.
שטרעמונגען: צוויי אף צעטיילט

 רעזניק( יא. און דאבין ש. לוריע, נ. וואלקנשטיין, )כ׳כ ערשטע די
 שטאף־באוועגונג צאפלריקע פאראן אין נעכט" "הילכיקע אין אז האלטן,

 צו אזוי געשעענישן, די ניט גיט פאעט דער שטימונגען. אונדוערע פון
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 דערבי_י )לוריעז, זעליש זיי אין זיך פארטיפערט ער נאר מוסקוליש, זאגן,
)וואלקנשטיין(. פארגאנצט ארכיטעקט$ניש־מי_יסטעריש זאך די איז

 מוזיקאלישע א זאגן, אזוי קאן מע אויב .איז, פאעמע רעזניקם
 ער נאר וועגן, אייגענע זילנע זיך האט פאעט דערדאזיקער סקולפטור.

)דאבין(. וועג א פון אנווייזער קיין זי_ין : ני קען
 זיך האט שאפירא( ק־פנים, וועלעדניצקי, )פעפער, גרופע צווייטע די

 "אלטע ווי פאעמע, דער פון כעסרוינעם די אף אפגעשטעלט דעריקער
 געשיל־ בוילעט ניט ווערן עם וואם דאם, פסוקים, און ווערטער ביבלישע

 ניט פאעמע דידאזיקע קאן דערום און געשעענישן איצטיקע די דערט
יאר(. 1923 31/1 ״קאמסאך )פעפער(. ארגאניז־רן״

 ליטע־ אף שטאנדפונקטן אויסגעשפראכענע צוויי דא שוין האבן מיר
 גיט וואס ליטעראטור, וועגן שטאנדפונקט קליינבירגערלעכן א ראטור:
 רעוואליו־ א און שטימונגען, אונדזערע פון שטאף־באוועגונג די איבער

 שילדערן ארגאניזירן, דארף וואם ליטעראטור, וועגן שטאנדפונקט ציאנערן
 אין פסוקים ביבלישע די קעגן פראטעסט א געשעענישן, איצטיקע די

פאעמע. דער אין ווערטער
 פראלעטארישער פאר קאמף פארן סימפטאמאטיש ווייניקער נישט

 פעלדער" "אף פאעמע פעפערס אי. ארום דיסקוסיע די איז ליטעראטור
יאר. 1923 6 !ן דעם "קולטור־ליגע" פון ליטסעקציע דער אין אוונט אן אף

מיר: לייענען 8/1! פארן ״קאמפאן״ אין

 אין איבערגעלייענט פעפער איציק פאעט דער האט אוונט "דינסטיק
 דעבאטן די אין פעלדער". "אף פאעמע ני_יע א זיינע "קולטור־ליגע" קלוב
 כאשטשע־ דאבין, ש. וועלעדניצקי, לוריע, כ׳כ די גענומען אנטייל האבן

פעפער. און שאפירא וואצקי,
 זי_ין אין האט פאעט דער אז קאנסטאטירט, האבן רעדגער ס׳ראוו
 פריער־ זי_ין לעגאבע פארוים שריט גרויסן א געמאכט פאעמע איצטיקער

דיכטונג. דיקער
 איבערלעבונגען פערזענלעכע די וועלכער אין פאעמע, רער אין

 איז שטייגער־געשעענישן, די מיט איבערגעפלאכטן נאטירלעך אזוי זיינען
צארטקי_יט. און גרינגקייט הארציקי_יט, נאטירלעכע ווארעמקי_יט, פאראן
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 קלאג־ מיט פול און פארביק איז זי לירישע, עכט אן איז פאעמע די
 דורכגעלעבט אינערלעך פארטיפטע, א איז איר אין פארשי_יטקי_יט די גען.

א.(. א. לוריע )וועלעדניצקי,
 דיכ־ דעם אז אונטערגעשטראכן, ענטפער זיין אין האט פעפער כ׳
 ביידע מיט שטיין דארף פאעט דער גרינגע, א זי_ין דארף שאפונג טערם

 ,אידע־ זאגן צו אזוי אלע די שי_יעך איז וואם ערד; דער אף פיס
 "צוגע־ קיין ניט אים בא זיי זיינען בילדער", און ווערטער אלאגישע

 אלע מיט צונויפגעפלאכטן נאטירלעך און דורכגעלעבטע נאר טשעפעטע",
איבערלעבונגען". אינערלעכע זיינע

 פון טייל לעצטער דער אויגן די אין באזונדערם זיך ווארפט דא
 פאר־ צאד דער^צווייטער אים האט שי_ינט, עם ווי שלום־ווארט פעפערם

 אים בא זי_ינעץ בילדער" און ווערעער "אידעאלאגישע די אז געווארפן,
 זיך, פארענטפערט פעפער דורכגעלעבטע. קי_ין נישט צוגעטשעפעטע, ווי
 איבער־ אינערלעכע זיינע אלע מיט צונויפגעבונדן נאטירלעך זיינען זיי אז

לעבונגען.
 און ווערטער "ביבלישע אלטע די צווישן קאמף א גייט אזוי אט

 ווערטער "אידעאלאנישע די און רעזניק ל. סימוואליסט באם פסוקים"
פעפער. אי. דיכטער פראלעטארישן באם בילדער" און

 די צווישן שטימונגען די פאר זיינען כאראקטעריסטיש גאר ביז
 באציונג די ■מאמענטן: צוויי "שטראם״־גרופע דער פון שרי_יבער קיעווער

 צו און אויסלאנד, קיין עמיגרירט האבן וואם שרי_יבער, ?ידישע די צו
 קאמ־ע אין באריכט א אין קריטיק. מארקסיסטישער יידישער יונגער דער

 קי_ין אויסלענדער נ. פון אפפאר דעם לעקאוועד באנקעט א וועגן פאן"
פראגעם. ביידע בארירט ווערן מאסקווע
וועגן באריכט פון אויסצוג גרעסערן א דא ברענגען מיר

1923 ,20/1ןן דעמ באנקעט אויסלענדערם

 אויסלענדערן פון ווערט די אז אנגעוויזן, האט וואלקנשטיין "ד.
 ארויסטרעטונגען, ליטערארישע אייגענע זי_ינע אין בלויז נישט באשטייט

 קאנצענטרירט זיך ארום שטענדיק האט ער וואם דעם, אין אויך נאר
דערצויגן. און ארגאניזירט זיי ליטעראטן, יונגע
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 דער פון טראגעדיע דער אף אפגעשטעלט זיך האט — רעזניק ל.
 ארט רעאלער אויסלענדערם פון זיך האט וואם אינטעליגענץ, יידישער

 ריב־ צוויי אין אפגענויגט איצט געשעענישן און פאקטן פון אפשאצונג
אסימיליאציע. מארקסיסטישער צו און ראמאנטיזם צו טונגען:

 איז וואם קריטיקער, דעם אויכלענדערן וועגן גערעדט האט דאבין ש.
 אן ווי און ווארט וואגיק א מיט בילדונג, אייראפעישער מיט געקומען

 אוים־ אין קינסטלער אונדזערע אז אנגעוויזן, אויך האט ער אייגענער.
 ס׳איז אז עמיגראנטן, פאליטישע ווי ווערן פארעכנט נישט קענען לאנד

 די אין געווים ליגט צענטער דער קויכעם, בעסטע אלע פארייניקן נויטיק
 אפליי־ ניט מען קען אינטעליגענץ דער פון ווערט די אבער מאסן,

קענען.
 אז אנגעוויזן, האט ער אויסלענדער. גענומען האט שלוסווארט א
 אויב געשיכטלעכקי_יט. פון פאזע נייער א אין ארי_ינגעגאנגען זי_ינען "מיר
 געווים מיר האבן אידעאלאגיע, נייע קיין געשאפן נישט האבן מיר

 וועלט־אופנעמען. ני_יעם א כוש, נייעם א קאלאריט, נייעם א געשאפן
 ווי ווערן פארעכנט גישט קענען אויסלאנד אין קינסטלער אונדזערע

 זיי אבער פארבינדונגען. זיי מיט האבן מיר און עמיגראנטן, פאליטישע
 בכינע דער אין ווערן און אומגעבונג אנדער אן גאז־ אין זיך געפינען

 מיט פארבינדונג ארגאנישע די אן ווערן זיי שרי_יבער. העברע?שע פון
מאסן". די

 אויסלענדער. םי_י דאבין, םי_י רעדט שרי_יבער עמיגרירטע .די וועגן
 קינסם" "אונדזערע אז אונטערצושטרייכן, נויטיק פאר זיי געפינען ביידע

 פאליטישע קיין פאר ווערן פארעכנט נישט קענען אויסלאנד אין לער
 "פארווערטס", אין דאמאלט נאך שוי_יבט בערגעלכאן כאטש עמיגראנטן".
 בערליגער אינעם זיך באטייליקן קוויטקא און ניסטער בערגעלסאן,
"מילגרוים".

 וועגן ווארט רעזניקם ל. סימפטאמאטיש איז ארטיקל געבראכטן פונעם
 פון זיך האט וואם אינטעליגענץ, יידישער דער פון טראגעדיע "דער

 איצט געשעענישן און פאקטן פון אפשאצונג ארט רעאל אויסלענדערם
 מארקסיס-ישער צו און ראמ^נטיזם צו ריכטונגען: צוויי אין אפגענויגט

אסימיליאציע".
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 די איפגענומען ווערן אסימיליאציע" "מארקסיסטישע אויסדרוק מיטן
 צו קרימיק מארקסיסטישער ?ידישער יונגער דער פון פרווון ערשטע
ליסעראטור־פראגעס. אין מארקסיזם פון קלאסיקער די בא זיך לערנען

 ארטיקל זיין פאר בראנשטיין י. ארי_ין אויך כאפט פסאק מיעסן א
 קיעווער די פון (3 קאפ. אויבן )זע האשגאכע" פראלעטאריאטס "אונטערן

 בריוו א לוריעס כ׳ דעם אימינען דא האבן מיר—"שטראם"־ליטעראטן
יאר. 1923 26 \ פארן ,קאמפאן״ אין

 געבן געפרוווט בראנשטיין י. האט ארטיקל אנגערופענעם דעם איג
 ער "שטראם". דעם און "אייגנס״־גרופע דער פון אפשאצונג ריכטיקע א

 דינען זאל זי—ליטעראטוו דער צו פאדערונגען ארויסגעשטעלט אויך האט
רעוואליוציע. דער

 לוויעס כ׳ דעם בארירט אויך בראנשטיין י. האט ארטיקל יענעם אין
 "פעד. קיעווער אין ארטיקל אן אין ליטעראטור וועגן ארויסזאגונג אן

ביולעטן".
 ,קאמפאן". אין בריוו בייזן גאר ביז א אנגעשריבן האט לוריע כ׳ דער

בריוו. דעם דא ברענגען מיר

רעדאקטער! כאווער כאשעווער

 פון האשגאכע דער "אונטער ארטיקל אין 285 נום. ״עמעם״ אין
 פעדשן פארביעייענדיק מעכאבער דער זיך דערלויבט פראלעטאריאט"

 סמאך דעם אף און "פעד־ביולעטן" אין געדאנק א מיינעם פון זין דעם
 כאוויירים, ־ פארטיי קיעווער די פאנעם". אין פאטש "א געבן
 מיך, געהער וואם פרעכקייט. דער אף ענטפערן אליין וועלן איך, מיין
 באשטייט ארטיקל. אינעם שטעל ציטירטע די אז באמערקן, איך מוז
געדאנקען: דריי פון

 דער־ ליטערארישע די צו בענעגייע מעטאד מארקסיסטישער דער .1
 ערנסטע זייער געווארן. באארבעט ווינציק נאך ביכלאל איז שיינונגען

געזאגט. אייגעגע דאם איינמאל נישט האבן מארקסיסטן
מעטאד. דעמדאזיקץ אניוענדן שווער באזונדער איז קינדער מיט .2
 אויםוואל אין שטרענג באזונדערם זיין לערער דער מוז דעריבער .3

 ניט מ׳קאן ל יי רו קינדער, פאר ווערק ליטעראריש־קינסטלערישע פון
 היסטארישער מארקסיסטישער פון הילף דער מיט האפן
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 ם ע נ ו פ ג נ ר ק ר י רו ע ט ק ע ר י ד דל ן ר י ז י ל א ר ט יי נ קריטיק
קינד". פונעם ק י סיב פ ר דע אף ערק וו

י.(. 1923 27/10 )"קאמפאך

 דער צו באציונג לוריעם כ׳ קלאר אין ציטאטע געבראכטער דער פון
 לוריע כ׳ דעם זי_ינען עם באווארענישן וויפל לטיק. קו מארקסיסטישער

 ליטעראטור־קריטיק! מארקסיסטישער דער וועגן רעדט ער ווען נויטיק,
 זידלערל_לען די און אפאל דער בריוו דעם אין איז שארף באזונדערם

 דעם אנרירן געפרוווט האט ער וואם דערפאר, בלוין בראנשטיין י. קעגן
"שטראם". דעם און "אייגנם"

 פראגעס וועגן דיסקוסיע קליינע א מיר האבן 1923 אקטיאבער אין
 נעמען דיסקוסיע דער אין "קאמפאן". קיעווער אין ליטעראטור פון

ארבקארן. יידישע קגעווער די אנטייל דעריקער
 רי_יזע־באשרי_יבונג, א מיט צונויפגעבונדן געוועץ איז דיסקוסיע, די

 אפגעדרוקט לאר ־טן1923 אקטיאבער אין האט פיגינבערג ע. כ׳ דער וואם
 באשרי_יבונג א געווען איז דאם "נעסיע". נאמען אונטער "קאמפאך אין
 אין פראווינץ. דער אין געמאכט האט אווטער דער וואם רייזע, א פון

 גע־ האט ער וואם דעם, וועגן דערציילט פינינבערג האט "נעסיע" דער
 טרויעריקער: א באקומען זיך האט סאכאקל דער רי_יזע. דער בעיים זען

 אופלעבונג, פון סימאנים קיינע שטעטל, אין בויונג פון סימאנים קיינע
 גע־ זיך מיט האט פאליטיק עקאנאמישע ני_יע די וואס אופשטעלונג, פון

 די איז נעפ~דאם אינעם נעגאטיווע דאם נאר ווערט געוויזן בראכט.
 אויסדרוק אן געווען איז דאם טשערוואניעץ־וואקכאנאליע. ספעקוליאציע,

 נעסיע" "די איז אנגעשריבן נעם. דעמ בענעגייע ק־שטימונגעןניאפ ופו
 פארצייכענונג די שפראך. האלב־ניסטערישער סטיליןירטער א אין גערוען

 אומצו־ אן קרי_יזן ־ ארבקארן יידישע קיעווער די אין ארויסגערופן האט
 פארוואס טי_ינעם, מיט ארויסגעטראטן זיינען ארבקארן אייניקע פרידנקי_יט.

זאכן. אזוינע דרוקט "קאמפאן" די
 פסעוודא־ אונטערן ארבעטער אן אין 1923 21 א פארן "קאמפאן" אין

 זי אז צי_יטונג, דער צו טי_ינע א מיט ארויסגעטראטן "ארבקאר" נים
 איינקלאנג אין זיין זאל "וואם מאטעריאל, ־ ארבקארן געבן דארף

 פאבריק־לעבנשטייגער... פון געבן מער געשעענישן, אלגעמיינע די מיט
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 ארבע" פין קורם דעם בענעגייע ליניע אויסגעהאלטענע אן דעריקער, און,
 פאר־—געשריבן, ארבקאר דער האט—"נעסיע", "פינינבערגם טער־צי_יטונג.

 צווייטער א האט 3דע אף נישט" קיינער דארף ניט, קיינער שטייט
 "נעסיע" פינינבערגם וואם דאם, אז כוטאריאנסקיגעענטפערט, כ׳ ארבקאר

 נישט מאכט פארשטענדלעך, נישט א־ז צייטונג אין זאך אנדער אן אדער
 נאב־ ארבעטער דעם מ׳דארף אז געשריבן, עם שטייט "ווו ווייל אוים,
אפגעשטאנענקי״יט?" זיין פון נירער דער אין קריכן

 דער לעטויוועס געבראכט כוטאריאנסקי כ׳ האט מאטיוו איין נאך
 היינט, פילפארביקן רעוואליוציאנערן דעם ווייזן "מ׳דארף אז פארצייכענונג,

 באטי_יט, וועלטן״־דאם נייע אוף לעבן און שטארבן עם רוקן וועלכנם אף
 ווי״יזן אויך מען דארף קלאם, אופקומענדיקן דעם בויונג, דער אויסעי אז

אונטערגייענדיקע. דאס
 וואלפמאן ארבקארן די האבן (116) "קאמפאף נומער ווי_יטערדיקן א אין

כוטאריאנסקין. אפגעענטפערט מעלאמעד און
 רעוואליוצי־ דער אוים בעעמעם זיך דריקט "צי געשריבן: האבן זיי

 לעבן און שטארבן עם רוקן וועלכנם "אף היינט פילפארביקער אנערער
 ענלעכע אזוינע נאך אין און "נעסיע" פינינבערגם אין—וועלטן" ני_יע אוף

"נעסיעם"?
 דער רואם אזוינע, נאר לידער, מ׳דארף נעסיעם, מ׳דארף יא,
 ניט אלנפאם נאר פילן, לעכאלאפאכעם פארשטיין, זיי זאל ארבעטער

פינינבערגן"... פאר ספעציעל זי_ינען וועלכע "נעסיעם", קיין
 ארויסגעזאגט "קאמפאן" פון שפאלסן די אף זיך האבן זין דעם אין

ארבקארן. אנדערע אויך
 בלויז געהאנדלט נישט טאך אין זיך ס׳האט אז קלאר, געווען ס׳איז

 געווען איז פראגע דידאזיקע אויך כאטש פארשטענדלעכקייט, וועגן
 געפא־ דעמאלסט שוין האט ארבעטער ער פארגעשריטע דער—וויכטיק

 אי_ינשליםן זיך זאל ווירקן, אקטיוו אנה.יבן זאל ליטעראטור די דערט
 די אז דעם, אין געהאנדלט זיך האט עם סאציאליזם. פארן קאמף אינעם

 דער אט בא ליטעראטור דער ארויסבעשטעלט האבן ארבקארן קיעווער
 —בויונג סאוועטישע די ווייזן אנהויבן זאל זי פאדערונגען. געלעגנהי_יט

געפונען. נישט "נעסיע" פינינבערגם אין זיי האבן דאם
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 פארשטא־ ניט ארויסטרעטונגען דערמאנטע די האט אליין פינינבערג
 ארויטגע־ ס׳האט וועלכן פון בריוו, א מיט געענטפערט האט ער נען.

 האבן ארבעטער די וואם אנווי_יזוגגען, די מיט אומצופרידנקי_יט שפארט
געשריבן: ער האט רעדאקציע אין בריוו א אין געמאכט. אים

 רעדאקציע פון אי_ינלאדונג דער לויט מייסע: א געטראפן "ס׳האט
 איינער וועגן אי_יגדרוק ברעקעלע א "קאמפאן" אין געגעבן איך האב

 ברעקעלע דעמדאזיקן ארום "נעסיע". קעפל אונטערן רי_יזע א מיינער
 געבן צו זי_ין דערלויבט מיר זאל גערודער. גררים א אופגעהויבן זיך האט

דערקלערונגען: קאנקרעטע קורצע, עטלעכע
 קיינער דארף און ניט קיינער פארשטייט "נעסיע" "פיגינבערגם .1
 פארשטיין. צו וואם נישטא קוידעמקאל איז "נעסיע" דער אין ניט".
 פאראן דעם אין איז וואס וועג־אי_ינדריקן... מייסע, געוויינלעכע א ס׳איז

אומפארשטענדלעכם?
 פיצל דאם קארעספאנדענץ. א "נעסיע" די איז גענומען ליטעראריש
 אומפארשטענדלעך געבליבן איז איר, אין דא איז וואם ליטערארישקייט,

שולדיק? דערין ווער איז ארבעטער. פיל פאר
 אזוינם, ווי ווייניקער ניט און מער ניט גראד מיינט "נעסיע" די .2
 אין אבראם כ׳ ^דער קאזאקעוויטש כ׳ אנשרי_יבן דעם וועגן ס׳קען וראם

 אין "נעם־ארומרינגלונג". קעפל אונטער "קאמפאן" אין לייטארטיקל א
 דעם ס׳דראט רואם סאקאנע, דער וועגן זיך האנדלט "נעסיע" דער

 די ארוים ס׳רופט רו^ם עקל, דעם וועגן און הי_ינט רעוואליוציאנערן
 טשערוואנעץ־ ?ידישער דער וועגן באזונדערם טשערוואנעץ־וואקכאנאליע.

 רעוואליוצי־ יידישן דעם פונדאנען דראט וואט געפאר, דאם און צארע,
היינט. $נערן
 רוקט "נעסיע" שורעלעך מייע דער ארום געטומל פונעם מוזיק די .3
 ליטעראט יידישן פון צווישנבאצענגען די וועגן פראגע די ארוים שארף

 רעכנט, און גערעכנט האט דיכטער ?ידישער דער ארבעטער. יידישן און
 יידישן פרי_ינט~דעם גוטן איין פאלק ;ידישן נצןג אין האט ער אז

 אז פאלק! פון טייל ניט־ספעקוליאנטישער איינציקער דער ארבעטער,
 נאר זיינען "נעסיעם ע ז פרא א ווארף א גיט נרי_ינט גוטער דערדאזיקער

 יידישע בינטל גאנצן דעט באליידיקונג א פראזע די איז פינינבערגס", פאר

*
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 דעם מלט ארבעטן וועלן און ארבעטן געארבעט, האבן וואם שרי_יבער,
,קאמפאן"(. 4\/1_1923) ארבעטער" יירישן

 רעכנט ערשטנס, בריוו: דעם אין אויגן די אין זיך ווארפן שטעלן צוויי
 "נעסיע" ארטיקל אינעם שטעטל אפן שטאנדפונקט זי_ין אז פינינבערג, כ׳

 אג־ געקענט האט ער, זאגט "אזוי, פארטילשן. מיטן צונויף זיך פאלט
 קאזא־ און פארטייסעקציע( קיעווער פון )פארוואלכער אבראם כ׳ שרי_יבן

 צווייטנם, און נעפ־ארומרינגלונג", ,וועגן "קאמפאן"( פון )רעד. קעוויטש
 צווישנבאציונגען די וועגן פראגע די דערמיט אמענהאנג1צו אין ער שטעלט
 פאלן ביידע אין ארבעטער. יידישע די און שרי_יבער יידישע די צווישן
 דעם געזען .אויגן אזוינע מיט ניט האט פארטיי די פעלערן. ער מאכט
 ארבעטער די און שרי_יבער יידישע די צווישן פאציונגען די און נעפ,

 פיךנבערג. כ׳ דער זיי מאלט עם ווי אזוינע געווען ניט אויך זיינען
 שוין שרי״יבער, יידישע די נישט אינגאנצן דיפערענצירט פינינבערג כ׳

 לדישע שיכטן אלע אז דעם, וועגן מעזים פאלשן אזא פון אפגערעדט
 און פויערטום דאם אויך ה. ד. ארבעטער־קלאס, אויסערן באפעלקערונג,

 פינינבערג ווי זלנען, באפעלקערונג, לדישע טיילן הארעפאשנע אנדערע
ספעקוליאנטן. אוים, זיך דריקט
 אינטעליגענץ, קליינבירגערלעכער ?ידישער דער פון שטימונג די
 צייט לאנגע א אקטיאבער־רעוואליוציע, די אנעמענדיק האט, וועלכע

 אוים־ 1924 אינאנהויב האט וואקלונגען, פארשיידענערליי איבערגעלעבט
 נאמען: אונטערן פארטראג א זי_ינעם אין לוריע נ. כ׳ דער געדריקט

 אין 1924 7 ן דעם געלייענט צי_יט״, אונדזער אין קולטור־בראך ״דער
"קאמפאן". קלוב קיעווער
 דער איבערגעגעבן ווערט 1924 9׳!1 פארן "קאמפאן" צייטונג אין

צי_יט". אונדזער אין "קולטור־בראך וועגן פארטראג לוריעם פון אינהאלט
 גלם־ די וועגן פראגע די לוריע כ׳ דער שטעלט לעקציע זיין "אין

 איז קריסטנטום נאכן עסטעטיק. און קולטור״עטיק דער פון ווערטן טיקע
 זלנען: הומאניזם פון יעסוידעס ־ הויפט 2 די הומאניזם. דער געקומקן

 מענטשלעכער דער פון הייליקי_יט די און פארשטאנד קלארער דער
 אין הומאניזם. פון גוירל וועגן אומרוןק געווען שוין איז מע פערזאן.

 האט וועלכע פערזאן, די מילכאמע. די פארגעקומען איז יאר 1914
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 פון אבער טויט־קלאפ, א באקומען האט ווערטן, פון קוואל א זי_ין געזאלט
 עקספערימענט גרויסער דער געווען מילכאמע די איז זי_יט, צווייטער דער
 די און צעשטערונג־סטיכיע די ארויטגערופן האט זי מאסן. מיליאנען פאר

 פון פראט אין נאקעט געבליבן מיר זי_ינען איצט פארצווייפלונג. גרויסע
 קאנצענ־ און פארייניקט רואם פאקטער, איינציקער דער קולטור. שער”אידי

 מיל־ דער פון רעזולטאט אין דיסציפלין. פאליטישע די איז דאם טרירט,
 לעבנס־אינסטינקט אופגעברויזטן גוואלדיק א באקומען מיר האבן כאמע

עקספערימענט. גרויסן א און
 אינטעליגענץ די טראגישקייט. טיטאנישער א מיט גייען מאסן די

 פון אופברוך אן געווען איז אקטיאבער־רעוואליוציע די אפהענטיק... איז
 צענד־ פון עפאכע אן אין אדיין איצט טרעטן מיר אנטוישונג. און ייעש

 אסקע־ קריסטלעכער דער זיך צווישן שטרי_יטן עם קאמף. יארן ליקער
 איינציקער דער צייט. אונדזער פון טיטאניזם טראגישער דער און טיזם

 און אקסל כאווערם צום קלאפ איך כאווערישקי_יט. איז דאם—פארבונד
פארוים". גיי

 אוים־ סאפעק שום א אן ארויסטרעטונג דערדאזיקער אין האט לוריע נ.
 אינטע־ קליינבירגערלעכער יידישער דער פון שטימונגען די געדריקט
 דער־ האבן וועלכע שיכטן, מיט צונויפגעבונדן געווען איז וואם ליגענץ,

 דידאזיקע עלעמענטן. סאציאליסטישע זיגנדיקע די פון דרוק דעם פילט
 זעט זי מאכן. שאלעם אקטיאבער־רעוואליוציע דער מיט מוז אינטעליגענץ

 "מוירעדיק דער פאר טראגישקייט" טיטאנישע "א ווי רעוואליוציע, די
 אפהעג־ אינטעליגענץ "די לוריען לויט אין דערשיעונג", קאמפליצירטער

 צום קלאפ "איך כאווערשאפט. אויסוועג: איין בלי_יבט דערפאר און טיק"
פארויס". גיי און אקסל 'כאווערם
 שלום דעם אין שטארק דערמאנט רעדע לרריעם נ. פון שלום דער

 פארעפנט־ יאר ־טן1922 אין ס׳האט וועלכן דעקלאראציע־ארטיקל, א פון
 לונץ לעוו פארשטארבענער דער שריפטן" "ליטערארישע די אין לעכט

 האט דארט סעראפיאן־ברידער". מיר זיינען "פארוואם נאמען: אונטערן
 )"סעראפיאן־ברי־ ארגאניזאציע ליטערארישער זי_ין פון נאמען דעם לונץ

אויפן: פאלגנדיקן אף דערקלערט דער"(
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 עפעם דא םיאיז געווענרט. ווארט לעצט מי_ין איז אייך צו "ברידער!
 נישט און באווייזן ניט וועסט דו וואם אונדו, הארייניקט וואם אזוינס,

ליבע. ברידעילעכע די איז דערקלערן־דאם
 ניט קאלעגן, ניט קלוב, איין פון מיטגלידער קיין ניט זי_ינען מיר

ברידער! נאד כאוויירים, קי_ין
 זיך מיר האבן שטאט גרויסער דער אין צייט, גרויסער א אין

 פאשעטע און אינטעליגענטן אוואנטיוריסטן, — געפונען ס׳אנדערע אייגם
 האט בלוט מיין ברידער. ס׳אנדערע איינס זיך געפינען עם ווי מענטשן,

 אזא פאראן נישט איז עם און ברודער" דיין איז "אט געזאגט: מיר
 אייגענע פון בונד דעם צערייסן וועט וועלכע וועלט, דער אין קראפט

ברידער".

 האבן יואם שטימונגען, אינדיווידואליסטיש־אינטעליגענטישע די אטא
 לוריעס נ. אין אויך העדן שארף זיך לאזן ארטיקל, לונצם אין אפגעקלונגען

קולטור־בראך. וועגן רעדע
 רע־ דעמאלטדיקער דער קאזאקעוויטש, כ׳ דער געווען איז גערעכט

 געענטפערט אוונט דעמזעלבן אף האט ער ווען "קאמפאן", כון דאקטער
 "אינדיווידראליסטיש־סמענאוועכא־ א איז ארויסטרעטונג זיין אז לוריען,
ווישע".

 בא־ אויך שרייבער־גרופע דערדאזיקער בא האבן שטימונגען די אטא
 וועלכע ארגאניזאציע, ליטערארישער דער פון כאראקטער דעם שטימט

שאפן. צו ווי_יטער( און 1924) פעריאד יענעם אין צו טרעטן זיי
 פאליסיש־ פארברייטערטער א מיט פארבונדן איז פער?אד דער אטא

 קיעוו. אין י.ידיש אף מאסן־ארבעט ליטערארישער און געזעלשאפטלעכער
 דער פון שוואכקייט דער צוליב דעריקערשט סיבעם, געוויסע צוליב
 דער שרי_יבער דידאזיקע יארן יענע אין זי_ינען "ווידערוווקם", גרופע

קיעוו. אין ארבעט ליטערארישער דער פון צענטער
 ?ידישער דער אין אן קומען יאר 1924 העלפט צווייטער דער אין

 עם פלאצט. "שטראם" דער ענדערונגען. היפשע ליטעראטור סאוועטישער
 קרייזן. שרי_יבערישע י.ידישע די אין דיפערענציאציע די זיך פארשטארקט

 שטראמאווצעם רעכטע געוועזענע די "מאפם". יידסעקציע די זיך שאפט עם

180



 גייען זיי אז באטי״יט, דאם "נל_יערד". פארללניקונג ליטערארישע א שאפן
פאזיציעם. אקטיאבערישע אף איבער

 שרי_יבער יידישע מאסקווער די צווישן דיפערענציאציע שארפע די "
 אוף הערט מאסקווע אין פאקט: וויכטיקן גאר ביז א דורך באלייט ווערט

 פון ;ידסעקציע דער פון סי_י אלמאנאכן, די "שטראם". דער ארויסצוגיין
 נו־ ערשטן נאכן גלייך זיך שטעלן "נייערד", גרופע דער פון טלי מאפפ","

 אי_ין נישט בעשומויפן זיך גיט מאפפ"" יידסעקציע דער אפ. מער
 צוליב ווערן עם כאטש "אקטיאבער", נומער צווייטן דעם ארויסצוגעבן

טריט. ענערגישע גאנץ אנגענומען "מאפפ" דעם מיצאד דעם
 העלפט ערשטע ,1924 )סאף צייט דערזעלבער אין קימאט אבער

 גרעסערע צוויי אוף ווי_יםרוסלאנד אין און אוקראינע אין קומען (1925
 סענט. כארקאוו, וועלט", רויטע "די זשורנאלן: ליטעראריש־קינסטלערישע

 די ווערט מאס היפשער א אין און ,1925 מינסק—שפער!״ "דער ,1924
 ליטעראטור פראלעטארישער פאר קאמף דער און ארבעט ליטערארישע

 דער פון ראליע די כאטש ווי_יםרוםלאנד, און אוקראעע קל_לן ארי־בערגעטראגן
 זשורנאלן די אפגעשוואכט. נישט דאדורך ווערט "מאפס" יידסעקציע

 פראלעטא־ און סאוועטישער ?ידישער דער פון וווקם דעם מיט העלפן
 דיפעהעג־ דער אויך ווי קריטיק, מארקסיסטלשער און ליטעראטור רישער
ליטעראטור. דער פון רייען די אין ציאציע
 אזוי, עם זיך באקומט אויסזען, נישט זאל עם פאראדאקסאל ווי און

 1925 אנהויב ,1924 סאף זיך האבן וואס גרופעם, ליטערארישע ביידע אז
 זשור־ אנגערופענע די אין פאקטיש געפונען לאנד, אין אויסגעבילרעט

 מינסקער דער אז אויפן, אזא אף דערבי_י, און ארגאנען, זייערע נאלן
 ?ידסעקציע דער פון ארגאן דער גענומען גרונט אין ווערט "שטערן"

 ארבעטער", "יונגער גרופע מינסקער די אויך )אי_ינשליםנדיק "מאפס"
 עטלעכע היפשע אף ווערט וועלט" "רויטע די און בעלאפפ( שפעטער

 שרי_י־ רעכטע די אי_ינגעשל$םן "נל_יערד״־גרופע, דער פון ארגאן דער יאר
"בוי"(. "אנטענע"-שפעטערדיקער )גרופע אוקרא?נע אין בער־עלעמענטן

 דעם בא קיעוו אין אויך מיר האבן "שטראם" פוגעם פלאצן מיטן
 ארגאניזאציע אייגענע אן שאפן צו פרווון "שטראפ״־פליגל געוועזענעם

 1924 זומער סאף ארגאן. ליטערארישן אייגענעם אן אוועקשטעלן און
שרי_יבער־גרופע רעכטער דער דורך פרווו א געמאכט קיעוו אין ווערט
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 סאריי־ ליטערארישע א שאפן צו א.( א. לוריע וואלקענשטיין, )רעזניק,
 פאר סעקציע דער בא עקזיטטירן געדארפט אפיציעל האט וואט ניקונג,
 #מיר )"ראבאטפראס׳^ בילדונגם־טוער פון פאריין קיעווער פון פרעסע

 פארייני־ דער אט וועגן אינפארמאציע אן פון טעקסט דעם דא ברענגען
 טיבע )די *פרעטע דער אין ווערן אפגעדרוקט געזאלט האט וואט קונג,

באקאנט(. נישט איז געווארן, אפגעדרוקט נישט איז טעקטט דער פארוואם

 סעקציע דער פון ארכיוו אין זיך געפינט אינפארמאציע וער פון אריגינאל דער *
קויטור. טאריעער7פר<ןל ייוישער פאר אינסכיטוט באם קריטיק און ליטעראטור פאר

קיעוו. אין ליטעראטן י.ידישע פון "פארייניקונג
 פארייניקונג, ליטערארישע א געגרינדעט אונדז בא זיך האט טעג די

קינסטלער. און ליטעראטן שע י.יד היגע אלע ארום געמט וואט
 אמא־ זיין פון צעשפליטערונג דער נאך צי_יט לאנגע א האט קיעוו

 זאט־ געקאנט ניט זיך א.( א. "אייגנס״־גרופע. די )געמיינט, גררפע ליקער
 אונדזערע אייניקע בא וואט וויכטיקטטע, טיבעם,־־די פיל איבער לען

 יידיש־ דער מיט צוזאמען אז איליוזיע, שטיקל א געווען איז כאוויירים
 מאטעריעלע דארטיקע פון הילף דער מיט און מאכקווע ליטעראר^שער

 ששיקל א שאפן צו איניינעם אי_ינגעבן סאפקאלטאף זיך וועט מיטלען
 דעם צוליב קונסש. און ליטעראטור פאר טריבונע אפאראט־א אייגענעם

 אויס־ איז וואט פילם, און פיל אף אימגיין געווען גרייט אפט קיעוו איז
 בא רעוואליוציע־יארן די אין געווארן אויטגעווארעמט און געהאדעוועט

 ניי־צוגע־ די בא טייער אויך איז וואט און אונדז פון איינציקן יעדן
קומענע.

 איליו־ אזויגע אלע האבן מאסקיוע אין "שטראם" יאר צוויי קארגע
 זיך נויטיקי_יט די געווארן קלאר איז אזויארום געמאכט. צונישט זיעם

קיעוו. -אין ערד אייגענער אונדזער אף פארייניקן און זאמלען צו
 פראפא־ ארבעט, איז—פארייגיקונג ני_יער אונדזער פון פרינציפ דער

 און ארבעטער־מאטן די צווישן ווארט ליטערארישן יידישן פון גאנדע
 און לערערשאפט דער צווישן באוועגונג, יוגנטלעכער ברייטער דער

 ליטערארישע פארלעזונגען, דורך ארבעטער־אינטעליגענץ אקטיוויסטער
 היםטאריש־ליטערא־ישע פאפוליערע און לעקציעם דיםפוטן, $וונטן,

שמועטן.
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 ליטערארישער א פארייניקונג דער בא געגרינדעט ווערט איינצי_יטיק
 קריטיש־׳ביבליא־ ריי א ארויסצוגעבן צו טרעט וואס "קיעוו", סארלאג

 וועט און צוגעגרייט איצט שוין ווערט ערשטער דער זאמלונגען. גראפישע
דרוקן. צום ווערן אפגעגעבן טעג נאענטסטע די אין

 ליטע׳ מערער גרע א צוגעגרייט ווערט צייט דערזעלבער אין
 פון מוסטער לויטן אלמאנאך ישער לער דאריש־קינסט

 דערדאזיקער .* ר ע כ י ב ל מ א ״־ז ם נ ג יי ״א ע ק י ד ר ע י ר פ ע ר ע ז ד נ ו א
הארבסט־כאדאשים. די אין "קיעוו" פארלאג באם ארוים דארף זאמלבוך

א.( א. קורסיוו, )איגרז^ר *

 צוגע־ איז וואם ביורא, א אויסגעקליבן איז פארייניקרנג דער בא
ארבעט". פראקטישער און ארגאניזאציאנעלער ווילטערדיקער צו טראטן

 איידעם אן מאל איבעריק אן איז דאקומענט געבראכטער נארוואם דער
 א פון רייען די אין זייגען יאר ־טן1924 מיט דער אין נאך אז דערפון,

 "אייגנס״־טראדיציעם. די לעבעדיק היפש קיעוו אין שרי_יבער יידישע טייל
 צו איו ער ווייל דערפאר, בלויז ניט זיי באפרידיקט "שטראם" דער

 ניטא איז ווענדונג דער אין אויסגעהאלטן. נישט האט ער ווייל שוואך,
 כאך קינסטלערישן און אידעאלאגישן צום באציונג נעגאטיווע שום קיין

 דער פון זאמלביכער די פאר מרסטער אלם "שטראם". זשורנאל פונעם
"אייגנס״־זאמלביכער. די ארויסגעשטעלט ווערן גרופע

 שרייבער־ דערזעלבער מיצאד פרווו איין נאך מיר האבן 1925 אנהויב
 אויסגעשפרא־ אן מיט גרופע ליטערארישע א שאפן צו קיעוו אין גרופע
הטאטוט. א מיט און פלאטפארם ליטעראריש־קינסטלערישער כענער

 וואלקג־ )ד, שרי״יבער גרופע דער פון פרווו דעם אינזינען דא האבן מיר
 קיעוו אין שאפן צו אנד.( אונ פינינבערג ע, לוריע, נ. רעזניק, ל. שטיין,

 וואם (.1925 )פעוור. ״אנטענע״ נאמען מיטן ארגאניזאציע ליטערארישע א
 ארגאניזאציע? ליטערארישע דידאזיקע פארגעשטעלט זיך מיט האט זשע

 ארגא־ דער פון פלאטפארם רער צו טעזיסן די איידעם זאגן דעם וועגן
 אלגעמייגער דער פון פראטאקאל א אויך ווי סטאטוט, דער ניזאציע,

געווארן. געגרינדעט איו ארגאניזאציע די וועלכער אף פארזאמלונג,
 צונויפגעבונדן אויפן אייגנארטיקן אן אף איז ארגאניזאציע די אטא

 אנהויב "הארט". ליטגרופע פראלעטארישער אוקראינישער דער מיט
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 שרי_יבער־ פראלעטארישע פארשיידענע די פון אוים זיך בילדעט 1923
 ארגאניזאציע ליטערארישע ־ פראלעטאריש א אוקראעע אין גרופירונגען

 זי_ינען ארגאניזאציע דערדאזיקער פון גרינדער די (.1926—1923) ."הארט"
 און בלאקיטני, וו. שרייבער אוקראינישע רעוואליוציאנערע די געווען

 אל־ ערשטן רעם ארויסגעלאזט יאר 1924 אין האט ״הארט״ דער אנדערע.
 ווי ארגאניזאציע, דער פון סטאטוט דער אפגעדרוקט איז עם ווו מאנאך,

מאניפעסט". א "אן נאמען אונטערן בלאקיטני וו. פון ארטיקל אן אויך
 דער האט "מאפפ"( צום )עולעך סטאטוט צום פראגראם־פונקטן די אין
 פאריי־ צו צוועק דעם האט ארגאניזאציע די אז רעקלאמירט, "הארט"

 צו שטרעבן וועלכע אוקראעע, פון שרי_יבער פראלעטארישע די ניקן
 בורזשואזע די באקעמפן קולטור, קאמוניסטישע אינטערנאציאנאלע אן שאפן

אידעאלאגיע. אייגגטימערישע קליינבירגערלעכע און
 די לייגט ארבעט איר פון גרונט אין אז געווארן, אנגעוויזן איז עם

 פון פראגראם די און וועלטאנשויונג מארקסיסטישע די ארגאניזאציע
קולטור־פראגעס. אין פארטיי קאמוניסטישער דער

 פרא־ אף דיי ערשטער דער אין אריענטירט זיך האט "הארט" דער
 אנעמען באם האט און קאמיוגיסטן, און קאמוניסטן אף לעטאריער,
פארטיי. פון מיטגלידער און ארבעטער פארצוג געגעבץ מיטגלידער

 זי_ין אין בלאקיטני וו. האט "הארט", פון אופגאבעם די וועגן רעדנדיק
געשריבן: מאניפעסט" א "אן ארטיקל אויבנדערמאנטן

 ספעציפישע די צעזייען אופגאבעם: גרויסע שטייען "הארט" "פארן
 א דורך מאכן געזונט זי ווייניקסטן אדער אטמאספער, קינסטלערישע

 וועלכע פאר שיכטן, געזעלשאפטלעכע די פון בלוט פריש פון צופלום
 ערשטן אפן שטייען קלאסן־אופגאבעם די ארבעט, געזעלשאפטלעכע די

ארבעטנדיקע. די פון אינטערעסן די וויכטיק זיינען עם וועלכע פאר פלאן,
 מי_יםטערם די מיט באגלייך "הארט", אין ארבעטן טאקע דערפאר אט

 צי_יטונגם־מענטשן, "פאליטיקער", אויך מוזיק, טעאטער, ווארט, פון
 טעכניק, קינסטלערישע די באהערשן צו צו נארוואם טרעטן וועלכע

 אזוינע, "הארט" אין מיטגלידער אופנעמען פון קלאלים די זיינען דערפאר
 קאמיו־ פארטיי, פון מיטגלידער אפגעגעבן ווערט ארט ערשטע דאם אז

 קינסטלע־ זייער אף געקוקט נישט ווארשטאש, פון ארבעטער און גיסטן
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 מאסן־ארבעט זיין "הארט" דער אויך פירט דערפאר קוואליפיקאציע. רישער
אז״וו." א פארטיי־קלובן די אין און ארבעטער־קלובן די אין דעריקערשט

 רן געוו\ געשאפן איז וועלכע "אנטענע", ארגאגיזאציע ליטערארישע די
 פאר קיינמאל נאמען דעם אונטער איז )זי יאר 1924 אנהייב קיעוו אין

 אייגג־ אן אף געזאגט, ווי איז, ארויסגעטראטן(, נישט עפנטלעכלייט דער
 דער לויט גייט פארבינדונג די "הארט". מיט פארבונדן אויפן ארטיקן

 קעגנזעצלעכקייט אידעאלאגישער און ענלעכקייט אויסערלעכער פון ליניע
אפשטעלן. זיך לוינט פראגע דערדאזיקער אף "הארט". צו

 פרא־ פונעם דעריקער און סטאטוט פונעם זעען ווי_יטער מירן ווי
 די געווארן געשאפן ס׳איז וועלכער אף פארזאמלונג, דער פון טאקאל
 איר פון גרונט אין געלייגט ליטארגאניזאציע די האט "אנטענע", גרופע

 עם ווי צוגעפאסט, אבער אים האט זי "הארט״־סטאטוט. דעם סטאטוט
 אלגעמיינער דער פון פראטאקאל פונעם פונקט א אין געזאגט ווערט

 באקומען זיך האט צופאסונג דער פון טעזיסן. אירע צו פארזאמלונג,
 ווי ,הארט", פון הויפט־פארמולירונג די ארויסגעפאלן איז עם קלייניקייט: איין

 ריין־ארגאניזאצי־ די געבליבן זי״ינען עם ארגאניזאציע, פראלעטארישע א
 פאר פאסיק זיין געקענט האבן וועלכע סטאטוט, פונעם פונקטן אנעלע

"אנטענע". גרופע די געווען איז עם ווי גרופירונג, ליטערארישע אזא
 עם ווו ארי_ינפיר־פונקטן, אייניקע האט "הארט" פון סטאטוט דער

 פון פראגראם־אי_ינשטעלונג די געגעבן פארם קאנדענסירטער א אין ווערט
"הארט".

 געמאכט געענדערט, "אנטענע״־גרינדער די האבן פונקטן דידאזיקע
 דעם—טעקסטן ביידע פאראלעל דא ברענגען מיר פונקט. איין דעם פון

 ,אנטענע"־ אין אריינפיר דעמזעלבן און "הארט״־סטאטוט פון טעקסט
סטאטוט.

 פראגראם־פאסטולאטן די
"הארט״־סטאטוט. צום

 האט פארבאנד ־ "הארט" דער .1
 פרא־ די פארייניקן צו צוועק דעם

אוקרא־ פון שרייבער לעטארישע

 פראגראם־פאסטולאטן די
"אנטענע״־סטאטוט צום

 א.( א. )"אנטענע". גרופע די
 קאנצענטרירן ציל דעם זיך שטעלט

שאפונג קינסטלערישע יידקןזע די
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 שאפן צו שטרעבן וועלכע אעע,
 אינטערנאצי־ איינהייטלעכע אן

 זיך קולטור, קאמוניסטישע אנאלע
 אוקרא־ דער מיט באנוצנדיק

 שא־ א ווי שפראך, אינישער
 פארשפרייטן צו ,* מיטל ־ פונגם

 אידעאלאגיע קאמוניסטישע די
 קלייג־ בורזשואזע די בי_יקומען און

 אי־ אייגנטימערישע בירגערלעכע
דעאלאגיע.

 ן׳1א געווארן 1םארפינקטלעכ פונקט דער איז 1924 פעווראל ״הארט״ פין פלענום אפן *
 נ־י נאצ די פין שפראכן די אף ארבעט די "פארגרייטערן געוו^רן: צוגעגעבן א־ם צו ס׳איז

דערהייטן".

 ארבעט איר פון גרונט אין .2
 די "הארט" פארבאנד דער לייגט

 און אידעאלאגיע מארקסיסטישע
 דער פון פראגראם־פאדערונגען די

 דער אין פארטיי קאטוניסטישער
 פארייניקנדיק ארבעט, ־ קולטור

 אקטי־ צו צוציענדיק און זיי אדום
 פראלעטא־ ברייטע די שאפונג ווער

מאסן. רישע

 אופ־ און ציל גייסט, דעם אדום
 אקטיאבער־עפאכע דער פון גאבעם

 רער אט ארום פארייניקן און
 קינסטלע־ יידישע אלע ארבעט
 אוק־ אף שאפונגם־קויכעם רישע

 אקטיא־ דעם באגעמענדיק רא?נע.
 וועלכער אף טקופע, א ווי בער

 אומגעהויערע די אויסגעפאלן ס׳איז
 איבערצו־ אופגאבע היסטארישע

 געזעלשאפט מענטשישע די בויען
 יעסוידעס, • קאמוגיסטישע אף

 שטאנדפונקט, אפן גרופע די שטייט
 אל־ אינטערנאציאנאלע נאר אז

 מאסן־ ברייט־צעוואקסענע זייטיקע
 אק־ פון באגי_יםטערטע קולטור

 אלם דינען קען טיאבער־אידעאלן
 ?ידישן פונעם אופבלי פארן באזיס

ווארט. קינסטלערישן

 פראלעכא־ וועגן פארמולירונגען ברייטע—"הארט" זייט־־אין איין פון
 צווייטער דער פון אידעאלאגיע, מארקסיסטישע און ליטעראטור רישער

 וועגן דעקלאמאציע פארעווע נאציאנאל־באגרענעצטע,—)"אנטענע"/ זייט
 לי־ פראלעטארישער פון אפלייקענונג פאקטישע אקטיאבער־עפאכע, דער

טעראטור.
 דער פין פלאטפארם דער צו מעזיסן די זיינען גי_יםט דעמזעלבן אין

"אנטענע". ליט־גרופע
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טעזיסן

 ליטעראטן־אטא־ ר ע ש י ד יי צודערפלאטפארטפוןדער
ע" נ ע ט נ "א ע נ י א ר ק ו א אף ע צי א י צ

קיעווא יאר, 1925 פעווראל 8 פון פארזאמלונג דער אף )אנגענרמען
 קיגסט־ ?ידישע די קאנצענטרירן ציל דעם זיך שטעלט גרופע די 1

 אקטיאבער־ דער פון אוסגאבעם און ציל גי_יםט, דעם אדום שאפונג לערישע
 קינסטלערישע יידישע אלע ארבעט דער אט ארום פארייניקן און עפאכע

אוקראינע. אף שאפונגם־קויכעם
 וועלכער אף טקופע, א ווי אקטיאבער דעם באנעמט גרופע די .2
 איבערצובויען אופגאבע היסטארישע אומגעהויערע די אויסגעפאלן ס׳איז

 פאר־ איר מיט יעסוידעם. קאמוניסטישע אף געזעלשאפט מענטשישע די
 פארנעם ריזיקן איר מיט פילהעראישקייט, פילפארביקייט, שארפטקייט,

 קינסטלע־ גרויסער פאר שעטעכן ברייטסטע אקטיאבער־טקופע די עפנט
 שאפונג דער פאר זי שטעלט דערמיט איינצייטיק אוג שאפונג, רישער

פאדערונגען. ערנסטע באזונדערם
 קינסט־שאכונג דער פון אופגאבעם וויכטיקסטע גאר די פון אייגע .3

 קונסט־ווערק, שאפן מיט איינצייטיק איז אקטיאבער־עפאכע דער אין
 ברייטסטע די אין ארויסרופן עפאכע, דער פון הייך דער אף שטייען וואם

 הויפט־אנפירער די און הו־פט־טרעגער די פאלקם־מאסן, ארבעטנדיקע
 וואם קונסט־שאפן, פון פארמען די און סטימולן די עפאכע, דער פון

 דעם אט אף — טקופע דער פון איפגאבעס די מיט אמערסטן הארמאנירן
 קאמפס־ די פארשטארקן און פארברייטערן קונסט־שאפונג די וועט וועג

טקופע. דער פון אנגריף־אטמאספער די און קאדרען
 ווי קונסט־שאפונג, יידישע איצטיקע ביז די באנעמט גרופע די .4

 קונסט־דערגרייכונגען, אנגעזעענע זייער שוין פארמאגט וואס אזעלכע,
 שלאג־אופגאבע די גרופע הער פאר שטייט מאמענט געגעבענעם אין און

 צוליב מיטלען און פארמען אירע אלע דערגרייכונגען, דידאזיקע אויסנוצן
צי_יט. דער פון אופגאבעג קאנקרעטע די

 אפגעלייגט שוין האט רעוואדיוציע יאר אכט די פאר קאמף דער .5
 האבן וועלכע ארבעטער־מאסן, ?ידישע די קינסטלער. פארן שטאף היפשן
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 רע־ דער אין ראל באדייטנדיקע א שפילן וועלן און שפילן געשפילט,
 רוארט וועלכע געשיכטע, העלדישע א זיך הינטער שוין האבן וואליוציע,

 קאמף רעוואליוציאנערער דער קונסט־פארקערפערונג. געהעריקער אף
 דער אין דרינגענד זיך נויטיקט טאג היינטיקן פון לעבנשטייגער אינעם

 און עקאנאמישע די ווארט. קינסטלערישן פון מיטווירקונג און רעאגירונג
 ראטג־ אין מאסן יידישע די פון לעבן אין איבערבוי־פראצעסן סאציאלע

 צו איבערגיין באם מאסץ די פון אנשטרענגונגען גרויסע די פארבאנד,
 פון פאנאנדערבלי דער לעבנס־פארמען, ני_יע און ארבעט פראדוקטיווער

 בריי־ אלץ ארי_ין ציט וואס טעאטער, קלוב, בוך, צייטונג, שול, ?ידישער דער
 ?ידישן פארן טאג הלינטיקן בא שטעלט אלץ דאס — פאלקם־שיכטן, טערע

 קונסט־ יידישע דאם אופגאבעס. אכראיעסדיקע גאר ווארט קינסטלערישן
 קולטור־ רעוואליוציאניזירנדיקן גרויסן א אין אוים וואקסט ווארט

פאקטער.
 אלם אוקראינע אין קונסטווארט יירישע דאם באנעמט גרופע די .6
 אף אריענטאציע אויסער זיין געמאלט עט קאן וואס קונסטווארט, אזא

 גוירל דער ראטנפארבאנד. פון אופבויונג און אופבליונג איגטענסיווער
 איז קולטור, מענטשישער גאנצער דער פון גוירל דער ווי קונסט, דער פון

 באווע־ קאמוניסטישער דער פון ניצאכן און וווקס מיטן פארבונדן ענג
 מאסן־ ברייט־צעוואקסענע אלזייטיקע אינטערנאציאנאלע א נאר גונג.

 באזים אלם דינען קאן אקטיאבער׳אידעאלן, פון באגי_יםטערטע קולטור,
ווארט. קינסטלערישן ?ידישן פון אופבלי פארן

 וויכטיקסטער און נאענטסטער איר פאר זיך שטעלט גרופע די ד.
 ווי_יזן וואם קויכעם, יונגע די ארבעט אקטיווער צו צוצ?ען אופגאבע

 נאכצושפירן אופמערקזאם קונסט־שאפונג, צו דראנג און פיייקייטן ארוים
 פאלקם־ ארבעטנדיקע יידישע זי צווישן טאלאנטן און שפראצן אלע נאך

 העסקעם אין זיך אנטוויקלען און זיך אנטפלעקן זיי מיטהעלפן מאסן,
 אקטיאבער־ דער אין קונסטווארט יידישן פון צילן און אופגאבעם די מיט

עפאכע.

אונטערשריפטן:

לוריע, נ. ארלאנד, ה. פינינבערג, ע.

רעזניק. ל. בערגעלסאן, דאניעל, וואלקנשטיין, ד.
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 ליט־נרופע דער פון טעזיפן די פאר כאראקטעריסטיש איז וואט
"אנטענע"?

 דעריקער פיגורירט עם באגרענעצטקייט. נאציא;אלע די ערשטנם,
 אפגעריסן דערגרייכונגען קולכורעלע נע”ז און ארבעטער יידישער דער

 סאציאליסטישער גאנצער דער פון לאנד, אין פראלעטאריאט גאנצן פונעם
(.5 )פ. לאנד אין בויונג
 קינסטלע יידישע אלע פארייניקץ רועגן זיך רעדט עם ם, נ ט יי וו צ
 ציל־אנגע־ און קלאסן־ריכטונג פון אונטערשייד אן שאפונגס־קויכעם רישע

(.1 )פ. ווענדטקייט
 ליטע־ פראלעטארישע די ניט אינגאנצן פיגורירט עם דריטנם,

סעקטער. יידישער איר און ראטור
 לי־ אלע איבער גרופע די נעמט סטיל פון פראגעם אין ם, נ ט פער

 פארמען, רעאקציאנערע אזוינע אויך אי_ינגעשלאסן פארמען, דערארישע
אנד. און סימוואליום דער ווי

 שפארט טעזיסן די פון כאראקטער קליינבירגערלעכער דער ם, נ ט פ נ י פ
 און הויפט־טרעגער די אלם ווו ,3 נוט. טעזים פונעם ארוים באזונדערם

 ארבעטנדיקע ברייטסטע "די פיגורירן עפאכע דער פון הויפט־אנפירער די
 פראלע־ פון דיקטאטור די ארוים אינגאנצן פאלט עם און פאלקם־מאסן"

 רע־ פראלעטארישער דער פון גרונט־אינהאלט "דער איז וואם טאריאט,
)סטאלין(. וואליוציע"
 אזויארום שטייט וואם שרייבער־גרופע, א פון פלאטפארם א ס׳איז

קלאסן־פאזיציעם. פדאלעטארישע קי_ין אף ניט
 פאר־ דער פון פראטאקאל דעם פון קלאר עם ווערט בוילעטער נאך
 די געווארן געגרינדעט איז עם ווען ,1925 פעווראל ־טן8 דעם זאמלונג

"אנטענע". ליט־גרופע
פראטאקאל. פון טעקסט דעם דא ברענגען מיר

 גע־ אנטייל פעווראל. ־טן8 דעם פארגעקומען ליט־גרופע, פון "זיצונג
 וואל־ פינינבערג, ע. לוריע, נ. רעזניק, ל. כאוויירים: פאלגנדע נומען

בערגעלסאן. דאניעל כאראל, ארלאנד, קענשטיין,
בערגעלסאן. — סעקרעטאר רעזניק. ל, — פארזיצער

 און לוריען איבערגעבן — אנגענומען טעזיסן. די אויסגעהערט (1
רעדאגירן. ענדגילטיק פינינבערגן
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 “צוזא וועגן אינפארמאציע (2
 ־טן10 דעם "הארס" פון מענפאר

 צענטער מיט פארבינדונג מארט,
לעגאליזאציע, און

 וועגן קאנטארספארשלאג כ׳ (3
פארייניקן,

 צי_יטווי_יליקער א פון וואלן (4
ביורא.

סטאטוט וועגן (5

 נאענססטע אונדזערע וועגן (6
צענטער. אין אופגאבעס

 דעם דעלעגירן — אנגענומען
 באפול־ כארקאוו, קיין לוריע כ׳

 גרופע די לעגאליזירן מעכטיקן
 צוזא־ אפן זי פארשטעלן און

מענפאר.
 רעזא־ פאלגענדע אנגעווטען

 "אויסהערנדיק אייגשטימיק: ליוציע
 אז קאנטאר, ,כ פון מייגונג די

 דער פון נטערעסן א די צוליב
 צו צוועקמעסיק ניט איז זאך

 די געפינט גרופעם, צוויי בילדן
 מאסקים איז זי אז פארזאמלונג,

 קאנטאר כ׳ דעם אויב און דערמיט,
 געפינען צו איינגעבן זיך וועט

 פא־ פון באדינגונגען אנעמבארע
 מיט גרופק די וועט רייניקונג,

דערצו." מיטהעלפן קויכעם אלע
 נ. אויסגעוויילט צי_יטווייליק

 פיניג־ ע. און רעזניק ל. לוריע,
כארקאווער. א קאאפטירן בערג.

בערגעלסאן. כ׳ סעקרעטאר
 סטאטוט דעם גרונט אין לייגן

 אונד־ צו צוגעפאסט "הארט", פון
טעזיסן. זערע

 סובסידיע, ארגאניזאציאנקלע
 מיטגליוער די פאר באשטעלונגען

 אלמאנאך, אן גרופע, דער פרן
 ליטערא־ א ביולעטן א מעגלעך

 ביבליאגראפישן, ־ קריטיש ־ ריש
 אייניקע פון אויסגאבן באזונדערע
 נויטבא־ פאר פאנד א כאוויירים,

דערפטיקע.
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אלמאנאך. רועגן (7

 מיט׳ נייע אריינציען וועגן (8
גלידער.

 ־ קיואליפיקאציאנם וועגן (9
קאמיסיע.

 די אץ ליטקרי_יזן וועגן (10
בארוך. כ׳ פון אינפארמאציע הויכשולן.

 מיטגלידער פון אנטייל מיטן(1
 כאוויירים און גרוסע דער פון

 קי. זאכן גרופע. דער צו נאענטע
גרייטע. מאט
 פי־ (,2) רעזניק ל. לידער: (2

 טאלא־ (,3) כאראל (,4) נינבערג
 מיטל- (,1) באבער (,1) לאיעווסקי

(.1) מאן
 2~3) וואלקנשטיין, פראזע:

 ארלאנד, בויגן(, 2) לוריע נ. בויגן(,
 בויגן(, 1) בערגעלסאן בויגן(, 1־2)

 )?( לאנדוי בויגן(,1/2) רעזניק ל.
)?(. גיטעלים

 פינינבערג, ע. לוריע, נ. קריטיק:
בויגן(. א איניינעם )?( שימעוני

 )רעזניק(, באבערן מיט איבערעדן
 מיט )פינינבערג(, מיטעלמאנען מיט

 )וואלקנשטיין(. גיטעלים און לאנדוי
 קוואליפיקא־ א דורך גייען אלע

ציאנס־קאמיסיע.
 לי־ ־ ארבעטער ארי_ינציען זען

יעסוידעם. דיזעלבע אף טעראטן
 *בא אין קאמיסיע א בילדן

 וואלקנשטיין, כ׳כ: די פון שטאנד
ארלאנד. און פינינבערג

 פא־ פון פאל אין באמערקונג:
 *קוואליפי א פ<!דערן רייגיקונג,
אומבאדינגט. קאמיסיע ־ קאציאנם

 נעמען צו נייטיק פאר געפינען
ארבעט. דער אין אנטייל אן

בערגעלסאן. — סעקרעטאר
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 פראלע־ דער פץ סטאטוט דעם רועגן פאקטן אנגעוויזעגע פר?ער י1
 האט "אנטענע" גרופע די וועלכן "הארט", שרייבער־גרופע טארישער

 .5 ,2 ,1 פונקטן די פון קלארער ווערן סטאטוט, איר פאר אויסגענוצט
 "הארט" פון סטאטוט דעם גרונט אין "לייגן מיר: לייענען 5 פונקט אין

 "צוגע־ סטאטוט דעם מ׳האט אזוי ווי טעזיסף. אונדזערע צו צוגעפאסט
 ,,הארט״־צו־ אפן פארן וועגן רעדט 9 פונקט געזען. מיר האבן פאסט",

 דא צוזאמענפאר. אפן "אנטענע״־גרופע די פארשטעלן און זאמענפאר
 פראלעטארישע א אלם לעגאליזירן צו פרווו א מיט צוטאן מיר האבן

שרי_יבער. קליינבירגערלעכע פון ארגאניזאציע אן -הארט״־גרופע
 כאראקטעריפטיש גאר ביז זיינען פראטאקאל געבראכטן דעם אין

באשלוסן. אייניקע נאך
 געשטעלט זיך האט גרופע די אז זעען, צו איז ד, ,6 פונקטן די פון

 ווי ארבעט, ליטעראריש־פארלעגערישע ברייטע א פירן צו אופגאבע אן
מיטגלידער. אירע פאר הילף מאטעריעלע קריגן צו אויך

 זיך האט וועמען אף קאדרען. ני_יע וועגן זיך רעדט 8 פונקט אין
 פאר באזע צוקונפטיקע די געווען עם איז ווער אריענטירט? גרופע די

"אגטענע"? ליט־גרופע דער
 אין עמעם, לערער. עטלעכע בלויז איבערגערעכנט ווערן 8 פונקט אין

 זיי בא אבער ארבעטער־ליטעראטן, וועגן זיך רעדט פונקט דעמזעלבן
קוואליפיקאציע־קאמיסיע. א דורכגיין—טני_י א געשטעלט ווערט

 ווי פראגע, לעצטער דער מיט צוזאמענהאנג אין זיינען וויכטיק
 פונעם 3 ,9 פונקטן די קיעוו, אין גרופן־קאמף ליטערארישן מיטן אויך

פראטאקא".
 אי_ינשטעלונג קלארע א געהאט דאן ס׳שי_ינט, ווי האט, פ^לקבילד דער

 קיין אף טיילן נישט זיך דארפן שרי_יבער קיעווער די אז דעם, וועגן
גרופעם.
 פארזאמלונג דערזעלבער אף פארייניקן. אף געווען איז טענדענץ די

 באם ?ידסעקציע ק?עווער פון פארוואלטער דער אנוועזנד געווען איז
 ארי_ינ־ פארזאמלונג דער אף האט ער קאנטאר. כ. דער בילד־אפטייל

 שרע־ יידישע גרופעם ביידע די פארייניקן וועגן פארשלאג א געטראגן
 איינהי_יטלעכן אן שאפן "אנטענע", און "ווידערוווקם"—קיעוו אין בער

פריג־ האט פארזאמלונג די שרי_יבער. סאוועטישע י.ידישע פון פאריין
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 באדינ" "אנעמבארע געוויסע בא געווען מאטקים דעט אף ציפיעל
גונגעך.

 פון פאל אין אז דעם, וועגן שוין זיך רעדט 9 פונקט אין אבער
 אנגעזעענע ריי א ה., )ד. "ווידערוווקם" גרופע די דארף פארייניקונג, א

 אגד.( און שאפירא, פעפער, ווי שרי_יבער, טאוועטישע און פראלעטארישע
אומבאדינגט". קוואליפיקאציע־קאמים־ע א "דורכגיין

 אויספארמירן געפרוווט זיך האט קרי_יזלדיק־באגרענעצט אזוי אט
 קליע־ שפעטערדיקער דער פון פארגייערן די ליטארגאניזאציע, דיראזיקע

 )אוי־ שרי_יבער דיזעלבע וואם "בוי", ליכארגאניזאציע בירגערלעכער
.1927 אנהייב געגרינדעט האבן ארלאנדן( סער

 שרי_יבער־גרופעם קיעווער יידישע ביירע די פארייניקן צו פרווון די
 אונטער־ האט לד פאלקב דער וואט "אנטענע"(, און )"ווידערוווקם"

 קיע־ אלע פון פארזאמלונג פארייניקטער א צו געפירט האבן גענומען,
<1925 פעווראל ־טן22 דעם ליטעראטן יידישע ווער

 יידישע קיעווער אלע קימאט בי_יגעווען זיינען פארזאמלונג דער אף
פא־זאמלונג. דער פון פראטאקאל דעם דא ברענגען מיר שרייבער.

 ליטעראטן־אטא־ יידישער ק?ערוער דער פון "גרעדונגם־פארזאמלונג
יאר. 1925 פעווראל ־טן22 פון ציאציע

 דוווירע, כאראל דאנ?על, בערגעלטאן ד^בין, כ״כ די בייגעווען
 סלוצקי ניוטע, פיאטיגארסקע דינע, ליפקעס איציק, קיפנים איציק, פעפער

 פינינבערג אם, אווי וועלעדניצקי ד., וואלקנשטיין ליפע, רעזניק בער,
מ. שאפירא און נויעך לוריע עזרע,

טיידער־האיאם:
סטאטוט. דער (1
ביורא. פון וואלן (2
פראגעם. לויפנדיקע (3

ט: ער געה

סטאטוס

סן: א באשל

 וואלקגשטיין כ׳ ווי נאכדעם
 סטאטוט דעם פונקטווי_יז לייענט

דערדאזיקער ווערט "הארט", פון
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 אייניקע מיט אנגענומעץ טטאטוט
 אויטבעטע־ באדי_יטנדיקע נישט

רונגען.
אנגענומען ווערט איינשטימיק אטאציאציע דער פון נאמען

 פעפער, כ׳ פין פארשלאג דער
 הייסן: זאל 'ארגאניזאציע די אז

 ליטע־ יידישע פרן "אטאציאציע
 "אקטיא־ אוקראינע אף ראטן

בער".
אפ־ איין בא איינשטימיק, ביורא פון וואלן

 אוים־ ווערן )דאבין(, געהאלטענעם
 פאלגנדיקע ביורא אין געוויילט

 לוריע, וועלעדניצקי, כאוויירים:
שאפירא. און פינינבערג פעפער,

נטערהאנדלונגען א פירן אף כארקאוו קיין דעלעגאט
 דער פון איניאנים די בענעגייע

 כארקאוו קיין ווערט אטאציאציע,
לוריע. נויעך כ׳ דער דעלעגירט

 אי. פעפער — פארזאמלונג פון פארזיצער
מ. שאפירא—סעקרעטאו

 פאר־ פארייניקטע ווי_יטערדיקע ריי א פאר ווי דערדאזי־ער, פאר
 כא־ איז ,1925 יאר דעם אין שרי_יבער י.ירישע קיעווער די פון זאמלונגען

 אפן פראיעקטירט ווערט פארייניקונג די שטריך: איין ראקטעריטטיש
 נאר־ דעם אין ענדערונגען. שום אן "הארט״־פראגראם דער פון גרונט
 אג־ באשלאסן ווערט ־טן'פעווראל22 פארן פראטאקאל געבראכטן וואט

 עם ענדערונגען. ניט־באד?יטנדיקע אייגיקע מיט טטאטוט דעם נעמען
 — ארגאניזאציע דער פאר נאמען קלארער א באשטימט אויך ווערט

"אקטיאבער".
 לינקערע א געשאק אזויארום ווערט פארייניקרנג דער בעיים

 זעען מיר וועלן דאסזעלבע "אנטענע". די ווי שרייבער־ארגאניזאציע,
ווי_יטער. אויך
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 אף שוין געלעבט. נישט לאנג האט פארייניקונג רידאזיקע אבער
 אויסגעקליבענער איינשטימיק מיער דער פון זיצונג ערשטער דער

געווארן. אופגעריסן פארייגיקונג די איז ביורא,
"אנטענע". גרופע דער פרן מיטגלידער די האבן זי אופגעריסן

 פון ביורא־זיצונג דער פון פראטאקאל דעם דא ברענגען מיר
.1925 פעווראל ־טן24

 "אקטיא־ ליטעראטן־אסאציאציע יידישער דער פון ביורא פון "זיצונג
אינאוונט. ד פעווראל ־טן24 דעם דינסטיק בער",

 און פינינבערג לוריע, וועלעדניצקי, פעפער, כ׳כ: די ביעעווען
שאפירא.

:סיידער־האיאם
פינינבערג. און לוריע כ׳כ די פוץ מעלדונג א(
ארבעט־פלאן. ב!
פרעזידיום. ג(
פראגעם. לויפנדיקע ד(

מעלדונג

 זיי אז פינינבערג, און לוריע כאוויירים די מעלדן זיצונג אנהויב (1
 פון ארבעט דער אין נעמען צו אנטייל מעגלעך פאר נישט געפינען
 פראקציעם, גלי_יכע צוויי דא ס׳זיינען אז געפינען, זיי ווי_יל ביורא,
 זיי ביורא. דער אין ווערן פארגעשטעלט פראפארציאנעל דארפן וועלכע

 צונוים־ ריכט־ק ניט אויפץ אזא אף אין ביורא איצטיקע די אז געפינען,
 אין און נאמען זייער אין זיי מאכן מעלדונג זייער געווארן. געשטעלט

 וועלע־ כ״כ די קאטעגאריש.—וואלקנשטיין און רעזניק כ׳כ די פון נאמען
 זיינען מאמענט איצטיקן צום אז האלטן, פעפער און שאפירא דניצקי,

 די בויען אז אזוי, נישטא, פראקציעם אויסגעשפראכענע קיינע אונדז בא
 מאכן לעכאטכילע פון הייסט פראקציעם, פון פארשטייערשאפט אף ביורא

אומפראדוקטיוו. ארבעט די
זיצונג". די פארלאזן לוריע און פינינבערג כ״כ די

 פרא־ א פון געווארן. אופגעריסן איז "אקטיאבער" פארייניקונג די
 אסאציאציע, דער פון ביורא טייל איבערגעבליבענעם דעם פון טאקאל
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 לאנג אבער □אן, געפרוווט עפעם נאך האט ביורא די אז זען, צו איז
 פארייניקן צו פאלקבילד פונעם פרווו דער עקזיסטירט. נישט זי האט
 גארנישט. מיט פארענדיקט זיך האט שרי_יבער יידישע ק?עווער אלע

 )אדער שאפן צו פרוור א נאך געמאכט ווערט יאר 1925 אקטיאבער
 האט דא אוקראעע. אין שרי_יבער יידישע פון אסאציאציע די באנייען(

 גע־ געה׳אט נארוואם איז וועלכער קוויטקא, ל. גענומען אנטייל אויך
 וועגן נקאפיטל געזען פריער האבן מיר ווי אויסלאנד. פון קומען

 פאריי־ א שאפן צו פרווו א געמאכט מאסקווע אין אויך ווערט מאסקווע(,
 ארגאניזירט זיך האט אסאציאציע די אויך שרי_יבער. אלע פון ניקונג

 אין פריער געווען איז דאם ווי "הארט״־סטאטוט, פונעם באזע דער אף
 פעלדמאנען ד. צו ביורא דער ן פ ווענדונג אפיציעלער אן פון פרילינג.

 כארקאוו, קיין וועלט"( "רויטער דער פון רעדאקטער דעמאלסדיקן )דעם
 ברענגען מיד פאקט. דערדאזיקער קלאר ווערט ,1925 2 10 דעם דאטירט

ווענדונג: דידאזיקע דא

פעלדמאן! כ׳ יבער "ל

 אוקראעע, אף שרי_יבער ?ידישע פון אסאציאציע אקטיאבערישע די
 ליטעראטן, ק?עווער אלע פון געווארן געגרינדעט טעג די איז וועלכע

 פארשטייער אפיציעלער אלם באשטימט זיינם איר אז דיע, מו אי_יך אין
כארקאוו. אין אסאציאציע אונדזער פון

 וועט אסאציאציע געשאפענער דער וועגן יעדיע די אז האפן, מיר
באפרידיקונג. מיט אופנעמען איר

 וואלקנשטיין, ד. אסאציאציע: פון ביורא די
 * פעפער, איציק

קוויטקא. ל.

 א געווען איז אסאציאציע דער פון הויפט־צוועקן די פון איינער
 די זיך אין איינשליסן געזאלט האט וועלכער אלמאנאך, ליטערארישער

 ווערט צוועקן דיזעלבע צוליב שרי_יבער. יידישע קיעווער אלע פון ווערק
 אן שאפן צו פררוו ני_יער א געמאכט יאר דעמזעלבן דעקאבער אין

 דער פון זיצונג א פון 1925 4/12 פון פראטאקאל א פון אסאציאציע.
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 דער־ סרן אופגאבעם און צילן די וועגן זיך מיר דערוויסן ארג־ביורא
אטאציאציע. ני_יער דאזיקער
 אטא־ דער פון טאקאנעם די און פראטאקאל דעם דא ברענגען מיר
ביעעלייגט: פראטאקאל צום זיינען וואט ציאציע,

טאקאנעם

 קינסטלער און שרי_יבער י.ידישע אטאציאציע דער פון
אוקראץנע אין

 אוקראינע אין קינסטלער און שרייבער יידישע אסאציאציע די (1
 אין שרי_יבער רעוואליוציאנערע פון פארייניקונג א זיך מיט נאד שטעלט

 און אידייען די שאפונג זייער פון גרונט אין לייגן וועלכע קינסטלער,
אקטיאבער. פון טענדענצן

 אג־ אלע ארגאניזירן צו ציל א פאר זיך שטעלט אטאציאציע די (2
 הארעפאש־ און ארבעטער יידישע די צווישן קרעפטן יונגע וואקסנדיקע

 פרווון וועלכע אוקראעע, אין ארבקארן די צווישן באזונדער און ניקעם
קונסט. און ליטעראטור פון געביט אפן קויכעס זייערע

 דאס פארשם־ייטן צו ציל א אויך זיך שטעלט אטאציאציע די (3
 די אין שטעטלעך, און שטעט די אין ווארט ?ידישע רעוואליוציאנערע

 ב־כלאל פויערשער, און ארבעטער יידישע די צווישן קאלאניעם, יידישע
באפעלקערונג. הארעפאשנע

 פון אסאציאציע די אוים טיילט לעבן, אין דורכפירן דאם קעדיי (4
קאמיסיעם: דיי א זיך

 און אוונטן ליטערארישע רעגלמעסיק דורנצופירן אף קאמיסיע א א(
 קאנ־ זי_ינען ווו קלובן, די אין און אונטערנעמונגען די אין לעקציעם

ארבעטנדיקע. און ארבעטער ?ידישע צענטרירט
 קינסט־ דאם פארשפרייטן דאם ארגאניזירט וועלכע קאמיהיע, א ב(

פראווינץ. דער אין ווארט י.ידישע רעוואליוציאנערע לערישע
 די אין קרעזלעך ליטערארישע ארגאניזירט וועלכע קאמיסיע, א ג(

אז״וו. א. קלובן און אונטערנעמונגען
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 ווו אז״וו.> א. זאמלוגגען אלמאנאכן, ארויס גיט אטאציאציע די (5
 די האבן זאלן שרי_יבער פראלעטארישע און סאוועטישע יונגע אלע

זאכן. זייערע דרוקן צר מעגלעכקייט
 מיט־ די באזארגן צו ציל א פאר אויך זיך שטעלט אסאציאציע די (6

דג״ל. א. נויטבאדערפטיקע די שטיצע געבן ארבעט, מיט אירע גלידער
 רואם סומען, די פון באשטייען אטאציאציע דער פון מיטלען די (7
 די פון אויך און איר פאר ספעציעל אטיגנירן וועט פאלקאמבילד דער

אונטערנעמונגען. ליטערארישע פארשיידענע
 ?שטעט אלע אין עפענען צו רעכט דאם האט אטאציאציע די (8

פיליעם. אירע אוקראעע אין קאלאניעס יידישע און שטעטלעך
 באשלוסן אירע און אסאציאציע דער פון אינסטא־.ץ העכסטע די (9

אירע. פארזאמלונג אלגעמיינע די ארבעט־־איז איר דורכפירן אינעם און
 ביורא, צי_יטווי_יליקע א זיך פון אוים טיילט אסאציאציע די (10
ארבעט. דער מיט אן פירט און קיעוו אין זיך געפינט וועלכע
בלאנק־פארם. און שטעמפל איר האט אסאציאציע די (11

איניציאטיוו־גרופע:

 וואלקנשטיין, ד.
 רעזניק, ל.
 שאפ־רא, מ.
 וועלעדניצקי, א.

 קיפנים, איצכאק
 פעפער, איציק

 סלוצקי, ב.
 ליבקעס, דינע

כאראל. ד.

 ליטעראריש־ א געווען פריערדיקז, די ווי איז, אטאציאציע נייע די
 פירן צו אויך צוועק דעם געהאט האט וואט ארגאניזאציע, קינסטלערישע

 צו קומען מאטעריעל אויך ווי ארבעט, פארלעגערישע מאסן־ארבעט, א
 א פון מוטטער לויטן געבויט איז אטאציאציע די שרל_יבער. די הילף

פעדעראציע.
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 אייג־ דער געפירט. ניט גארנישט צו האט פרווו דער אויך אבער
 אלמא־ דער געווען איז אסאציאציע דער פון רעזולטאט רעאלער ציקער

 ארגאן אלם דערשעען יאר ־טן1926 אין איז וואט "אוקראעע", נאך
 קי_ין אבער ,1 נומער מיט באצייכנט איז ער "אסאציאציע". דער פין

געהאט. ניט "אוקראינע" האט פארזעצונג
 שרי_י־ צוויי די פארייניקן צו פרווון אלע די זיך האבן פארוואסזשע

 נישט אנשטרענגונגען אלע בא אוקראינע( אין )און קיעוו אין בער־גרופעם
 יענער צו איז אוקראינע אין ליטעראטור יידישע די רוייל איינגעגעבן?

 נישט אפטמאל איז עם דיפערענצירט; קלאסעווע היפש געווען שוין צי_יט
 איין פון שפראך. ליטעראריש־קינסטלערישע איינהייט/עכע קיין געווען

 ליט־גרופע קליינבירגערלעך־נאציאנאליסטישע אויסגעשפראכענע אן—זי_יט
 יידישע ריי א—זייט צווייטער דער פון און "בוי"(, )שפעטער "אנטענע"

 שרי_יבערישער פראלעטארישער שרי_יבער, סאוועטישע און פראלעטארישע
 צווישן דיפערענציאציע דער פון אפגערעדט שוין אוקראעע, אין יונגווארג

 געמוזט האט וואט רעפובליקן, איבעריקע די פון שרייבער יידישע די
אוקראינע. אין שרייבער טאוועטישע ?ידישע די אף אויך ווירקונג א האבן

 ווייטער(, )גענויער פרווון די בא אז אנווי_יזן, מען דארף דערבי_י
 שאפן צו זייטן פארשיידענע פון געווארן געמאכט ק?עור אין זי_ינען וואט

 "אנטענע" פון שרליבער די האבן שרי_יבער, אלע פון פארייניקונג א
 אף פרעטענדירט אדער געוואלט, נישט פארייניקונג די "בוי"( )שפעטער
 אזוי פאקט, געבראכטן נארוואס דעם מיט געווען עט איז אזוי אנפירונג.

•1927־1926 פרווו-ווינטער צווייטן א בא געווען אויך עם איז
 די באקומט 1926־1925 אומגעפער אז אנגעוויזן, אויבן האבן מיר

 ליטעראריש־קינסטלערישע א "בוי"( )שפעטערדיקע "אנטענע" גרופע
 וועלט" "רויטע די איז אפיציעל וועלט". "רויטע די איז דאם טריבונע.

 פאר א זי איז אבער פאקטיש מעלוכע־פארלאג, פון ארגאן אן געווען
 ארגאן אן געווען פעריאד, אנגעוויזענעם דעם אין באזונדערם און יאר,

 אפיציעל האט גיופע די כאטש און )"בוי"(, "אנטענע" גרופע דער פון
 קריגן, צו באמיט יארן אלע זיך האש זי וואס ארגאן, אייגענעם קיין

 לי־ אירע ארויסגעזאגט בוילעט און קלאר גאנץ זי האט געהאט, גישט
 א אין ליטעראטור פון פראגעם אין אנשויונ^ען קינסטלערישע טעראריש

 אויך ווי יכער,3 איבער רעצענזיעם און ארטיקלען קריטישע דיי גאנצע
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 דער פון מיטגלידער די וואס פראדוקציע, קינסטלערישער דער דורך
 וועלט" "רויטער דער אין געדרוקט פעריאד יענעם אין האבן גרופע

 פאראנטווארטלעכער ווען פעריאד, צום שי_יכעם א עם האט )באזונדערם
פעלדמאן. ד. געווען איז וועלט" "רויטער דער פון רעדאקטער

 פון פעריאד א אין ארויסצוגייץ אנגעהויבן האט וועלט" "רויטע די
 א אין (,1924) ליטעראטור־פאליטיק פון פראגעס אין קאמפן פארשארפטע

 כאוועטישער דערי.ידישער אין דיפערענציאציע שארפכטער פון מאמענט
 די וועגן פראגע די געווארן דיסקוסירט היים דאן איז עם ליטעראטור.

 ליטע־ ?ידישער דער אין ליטעראטור. פראלעטארישער דער פון וועגן
 שפאל־ די ווי דערשי_ינונג, וויכטיקע אזא דעמאלסט מיר האבן ראטור

 אביסל "מאפפ", ?ידסעקציע דער פון גרינדונג די "שטראם", אין טונג
 יאר־די 1925 אין "נייערד", און ״אקטיאבער״ זאמלביכער שפעטער,~די

 פאן דעם אף—ליטעראטור, קינסטלערישער וועגן ק. צ. פון רעזאליוציע
 קריטיש־ דער באזונדערם און וועלט" "רויטע די פאר זיך מיט שטעלט

 דיסקו־ קיינע שלאכטן, קיינע אינדזל. רויק א אירער טייל ביבליאגראפישער
 געפונען נישט אפילע האש וועלט" "ז-ויטע די ארדענונג. אין איז אלץ סיעס,

ליטעראטור. וועגן ק. צ. פון רעזאליוציע די איבערצודרוקן נויטיק פאר
 האבן וועלט" "רויטער דער פון רעצענזענטן און הויפטקריסיקער די

 פליגל קליינבירגערלעכן צום געהערט מ$ס איבערוועגנדיקער דער אין
ליטעראטור. שער ייד דער פון

 געווארן באגעגנט וועלט" "רויטער דער אין לעמאשל, איז, אזוי ווי
 3 נום. אין פעפער, איציק ווי דיכטער פראלעטארישער אנגעזעענער אזא

 וועגן ארטיקל אן אפגעדרוקט אויסלעגדער נ. האט 1924 וועלט״ ״רויטע
 די ווו בוך, א—איך" ווי אזוינע אין זיך "וועגן ווי פעפערם, בוך אזא

 ערשטן צום האש ראטנפארבאנד אין דיכטונג פראלעטערישע יידישע
 די דערגרייכונגען. קינכטלעריש־אידעאלאגישע אירע דעמאנסטרירט מאל

 אויסלענדערם מיט געזאגט, ווי באגעגנט, בוך דעם האט וועלט" "רויטע
פרימיטיוו. א ווי באצייכנט בוך דעם האש וועלכער ארטיקל, אן

 יענע פון ניט איז—געשריבן, אויסלענדער נ. האט—בוך, "פעפערס
 פארע־ און אופגעזאמלטע שוין פון רעזולטאט א זיינען וועלכע ביכער,

 דיכטער, אזעלכע פון ארויסטרעטונגען די אין קולטור־שאפונג. גיסטרירטע
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 רוי־מאטע־ יענעט מיט אייגנטלעך זיך מיר באגעגענען פעפער, איציק ווי
 הייבט נאטירלעך( אויך, ליטעראטור די )און קולטור די רועלכן פון ריאל,

 זייגען וואם לידער, פעפערם אין ווירקלעך, ארן וועבן. צו אן ערשט זיך
 מינדסטער דער מיט זינג־לידער, פאלקסטימלעכע ווי געשריבן דאסראוו

 רוי־מאטע־ דער באקומט ווארט.,. צום און פערז צום אופמערקזאמקייט
אינטערעם". איינארטיקן און באזונדערן גאנץ א ריאל

 באצייכנט ווערט איך" ווי אזוינע און איך "וועגן בוך גאנצע דאם
 גע־ אבער איז קוואטש פארמאליסטישן דעם אונטער רוי־מאטעריאל. ווי

 געווען איז וועלכער קלאם, פרעמדן א פון וועלטאנשויונג א ש״אנען
 דאם אופגענומען ארן פייגל "הייטישע" די פון צוויטשערן צום געוווינט

רוי־מאטעריאל. ווי ווארט, פראלעטארישע דאם נייע,
 באגעגנט איך" ווי אזוינע און זיך "וועגן פעפערם האט אנדערש גאר

 קאמיוג. דער ארבעטער, דער געזעלשאפטלעכקייט, קאמוניסטישע די
 ליטווא־ מ. אין אויסדרוק צום געקומען איז פעפערן צו באציונג די אטא

 "עמעם"(, 1924 )דעקאבער גרום״ כאווערישער ״א ארטיקל גלענצנדיקן קאוום
 איז דאם אז געשריבן, פעפערן וועגן האט ליטוואקאוו כ׳ וועלכן אין

 ער איז דיכטער, א דורכוים "זליענדיק וועלכער דיכטער, ערשטער דער
אונדזעריקער". אן דורכוים
 אזוי פונקט וועלט", "רויטע די האט שפעטער יאר א אומגעפער מיט

 צווייט א פעפערם באגעגנט איך", ווי אזוינע און זיך "וועגן בוך דעם ווי
 אזוינע אריין זיינען עם וווהין שטיין", צו שטיין "א לידער ביכל

 אנגעזעענע.ווערק אנדערע און מיסטן" "בליענדיקע %אטן״> ווי ווערק,
דיכטונג. פראלעטארישער דער פון

 דעם וועגן נוסינאוו. י, געווען איז ארטיקל דעם פון אווטער דער
פאלגנדיקם: געשריבן נוסינאוו האט פעפערם בוך אנגעזעענעם צווייטן

 אויסערלעכקייט, בא צייט גאנצע די פעפער )אבער( זיך "האלט
 וואס ניט און פארצייכנט, און דערציילט נאר אוף, ניט דעקט ניט, מאלט

פארטיפן. ניט פאשעט זיך וויל ער נאר ניט, אויג קיין האט ניט, זעט ער
 איבער־ די פון איבערדיכטונג פארטיפטע די געבן וועלן אנדערע

 פאר־ זייער בלויז ניט און אליין איבערלעבונג די האט ער לעבונגען,
צייכענונג,
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 זיך "וועגן ביכל זיין נאך אז אויסווארפן, פעפערן מען וועט געווים
 איז פערז זיין אויסגעוואקסן, ניט דיכטעריש ער איז איך" ווי אזוינע און
 בילדע־ ניט און שטי_יפער ניט ווארט זי_ין בויגעוודיקער, געווארן ניט

רעכט. מיט זי_ין וועט דאם און רישער,
 אין פארזיכטקייט ניט אי_יליקייט, דיכטערישע די "יאטן" פארמאגן

 ניט קענען "יאטך וועלכע איבער וואגעדיקן, און נויטיקן פון אויסוואל
קאמיוג". וועגן ליד א בלויז נאר ליד, די ווערן

 איג־ האט וואם צוגאנג, פארמאליסטיש־עסטעטישער א ווידעראמאל
 זיי האט און לידער פעפערם פון קלאסן־טאך נייעם דעם פארזען גאנצן

 קליע־ און בררזשואזער דער פון פארמען רי_יכע די אנטקעגנגעשטעלט
דיכטונג. בירגערלעכער

 ,רויטע אין דרוקן צו אן נוסינ^וו י. הייבט 1926 אנהויב ,1925 סאף
 דורך פירט ער ווו מאסקווע, פון בריוו באוווסטע זיינע וועלט"

 ליטעראטור פון פראגעם אין טעאריעם טראצקיסטיש־נאציאנאליסטישע
ביפראש. ליטעראטור ?ידישע און ביכלאל
 טעזים טראצקיסטישן א נוסינאוו י. אנטוויקלט ארטיקלען די אין•

 א פארבליןבן צו פארורטיילט איז ליטעראטור אונדזער אז דעם, וועגן
 קליינביר־ צו טיינעם קיין האבן ט*נ מען דארף דערפאר און קליינבירגערלעכע

 גרעסטער דער ווי אזוי וואם דערמיט, עם מאטיווירט ער שרייבער. גערלעכע
 לי־ יידישע די מוז קליינבירגערלעכע, א איז באפעלקערונג יידישע טייל

 ליטעראטור דידאזיקע קליינבירגערלעכע. א זיין אויך דעריבער טעראטור
 אינגאנצן וועט זי ה. ד. אקט-אבערישע, אן זיין נוסינאוו ל׳ויט וועט

 דער אין גערעדט, אנדערש שטימונגען, רעוואליוציאנערע אויסדריקן
 לאנד, אין אן וואס^גייט קלאסנקאמף, דער וועט ליטעראטור ?ידישער

אויסדרוק. זיין געפינען נישט
גנשריבן: האט נוסינאוו כ׳

 אויםדריקן קינסטלערישן אץ זיך האנדלט דא וואם פאקט, עצעם "דער
 און בירגערטום י.ידישע דאם )געמיינט שיכט א פון קאטאסטראפע א

 גע־ דער פון צרואנגען די דורך קומש וואם א./ א. קליינבירגערטום.
 וואס קלאס, א פרן און רעוואליוציע,. דער צו זיך צוצופאםן שיכטע
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 דער אט רעוואליוציע, די מאכן צו איז בארוף היסטארישער זיין
 זי_ין ניט קען ליטעראטור די אט אז באדינגט, פאקט ־ גרונט עצעם

 )די מאפאוואצעס יידישע די איר פון פארלאנגען דאם ווי אזעלכע,
 ליטע־ די אז ניט, קלאל אבער הייסט ראם וואפאווצעם(. שוין איצט

 די פון ליטעראטור די אז קליינבירגערטום, וועגן און פון ראטור
 רעוואליוציע" דער פרעמד זי_ין מוז קאטעגאריעם דריי דערמאנטע

" וועלט"(. ),ר.

 "כאדאשים קיפניסעם צו פארעדע זיין אין אויך ווי ארטיקל, דעם אין
 אין נאציאנאליזם מין ערגסטן דעם בארעכטיקט נוסינאוו י. האט טעג" און

 קליינבירגערלעכע יידישע די צענטער אין געשטעלט ליטעראטור, דער
 קליינביר־ פונעם רופאר דער געווארן אזויארום איז און ליטעראטור

קריטיק. אונדזער אין גערטום
 איסא־ ד. 3 נוט. וועלט״ "רויטער אין איז יאר 1926 זעלבן אינעם

 פראלעטארישער יידישער דער אף אנפאלן מיט ארויסגעטראטן קאוויטש
ליטעראטור.

 "רויטער דער דורך זיינען ווערק פעפערם ווען צי_יט, דער אין
 שאפן פינינבערגם ע. ווערט פרימיטיוו, א ווי געווארן באגעגנט וועלט"

 סאווע־ רעוואליוציאנערער דער פון צענטער דער ווי ארויסגעשטעלט
ליטעראטור. טישער
 אויבנדערמאנטע דאם זיך באווייזט וועלט" "רויטע 3 נומ. אין
 פראזע־ווערק דעם געווידמעט ספעציעל איסאקאוויטשעם ד. ארטיקל

"גאלאפ". פינינבערגם ע. פון

 די געוויזן פינינבערג ע. האט י.( 1926 )דערשינען "גאלאפ" ״אין
 איז דאם קרייז־שטאט. אוקראעישער אן אין רעוואליוציע ־ אקטיאבער

 דערשינען איז רעוואליוציע די וועלכן פאר שרייבער, א פון ווערק א
 די אויסדרוק צום געקומען אינגאנצן איז דא מעהומע; גרויסע א ווי

 וויאזוי רעוואליוציע. דער בעיים קליינבירגערטום פונעם דערשראקנקייט
 געמאלט ווערן זיי באלשעוויקעם? די געמאלט "גאלאפ" אין ווערן

 פאר־ האבן וואם באלשעוויקעם, די פון מיטינג א כריסטאסיש־בלאקיש.
 האט מחיק די "אז וויאזוי: אט פינינבערג שילדערט שטאט, די נומען
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 זיך האבן אלע אן אופגעשטאנען, זיינען אלע אז צעהילכט, זיך
צעזרנגען:

^61-1661^1 33X71611186738311 מתאסקת786א

8666 1ד6ק 7סתס^661א 6 ק36ס8

 א קעמפערישע, א סעקטע א ווי קיטע, א ווי אויסגעזען, עם האט
 בא־ פון ארומרינגלונג אין געפראוועט אוווירע איר וואלט פארצי_יטיקע
פרעמדגלויביקע. פעלקערונג

אי_ינגעהערט: זיך באפעלקערונג די האט דירעס פארשפארטע אין
(.21 )ז. זינגען..." "גרויסע" ״די

 מאכט, דער צו שטאט אין געקרמען זיינען וואם ארבעטער, די וועגן
 קורסיוו. )מיין ט א ט ש אין האבן ט ע וו א ר פ ע "ג געזאגט: ווערט

וו. אז. א. ארבעטער־קלוב" פון כעוורע א.( א.
 איסאקאוויטש ד. שטעלט פינינבערגם ווערק דאסדאזיקע אט איז

 גיט דערביי ליטעראטור. כאוועטישער ?ידישער דער פון צענטער אין
 דער אין צושטאנד פונעם בילד פאנאנדערגעוויקלט א איסאקאוויטש ד.

 גרויסער איין איז בילד דאם און ליטעראטור סאוועטישער ?ידישער
ליטעראטור. אונדזער אף פאסקוויל

 אונדזער אין צושטאנד דעם מאלט איסאקאוויטש ד. אזוי ווי אט
ליטעראטור־באוועגונג. און ליטעראטור

 רעווא־ דער פון ווערק א אף ווארטן מיר אז יאר, עטלעכע ין "ש
 אופי און פרייער א מיט אנגעשריבן ווערק.. דאם זי_ין ס׳זאל אז ליוציע,

פאלשגאלד. אן פליטערלעך, אן פען, גערודערטער
 ים־ ו א אינעווייניקסטן עפעם פון רעזולטאט א זיין ס׳זאל

 גע־ ניט־געמעלאבעטם, א קינסטלער, באם פראצעם געווייטיקטן
טעזיסן. טע יי גר עמעצנם לויט מאבט

 פאר־ געפרוווט יארן לעצטע די פאר האבן פארשוינען פארשיידענע
 *אפגין אפגיך, פראזן גלבארגטע מיט לייענער נייעם דעם טומלען

 בריוונשטעלערס, פון אראפגעשריבענע געסלינעטע, און געפלאנטערטע
בראשורקעלעך. מאגערע און קאמפיליאציעס דעינקע פון
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 ברח ווי צוצוקוקן, אומעטיק זייער און זייער אפט טאקע איז נו,
 ארום ארן וו גע ז ד נ ו א בא ז י א ׳ ם ן יי אומר און דיק

 ר ע דיש יי איצטיקער אין גרופן און ערטער ע ק ני יי א
ליטעראטור.

 דער אליין. קינסטלער דעם גראד געשאדט עם האט אלץ פון מער
 פוג־ אט—לייענעו דעם פון מער אסאך פארלארן זיך האט קינסטלער

 אזוי־ פשעוודא־ליטעראטור, אזויפיל צייט לעצטע די זיך ס׳נעמט וואנען
 ?ינגסטע, סאמע בא ן א ל ב א ש ערגסטן פון י_י ר ע ק ע ב נישטיקע פיל
 זיי בא זי_ין נאטירלעך געדארפט וואלט אלץ פון פר?ער וואם די, בא

 רע־ און אופנעמען ארנטלעכע דאם אומיטלבארע, דאם
אגירן".

 סאוועטי־ דער באשולדיקובג א געווארפן אומדירעקט ווערט דא
 מיט פליטערלעך, מיט ליטעראטור א איז זי אז ליטעראטו", שער

 קלאפער־ דאסדאזיקע טעזיסן. לויט געשריבן ווערט וואם פאלשגאלד,
ארסענאל. פרעמרן א פון גענומען אינגאנצן איז געצי_יג

 )ייר- ליטעראטור דער אין ליטערארישעגרופעם פראלעטארישע די וועגן
 איז "נו, געזאגט: ווערט מינסק( ארבעטער", "יונגער מאפפ"," סעקציע

 און ק ודי ר ב ווי צוצוקוקן, אומעטיק זייער און זייער אפט טאקע
 גרופן און ערטער אייניקע ארום געווארן אונדז בא ס׳איז ומדיין א

א.(. א. קורסיוו. )מי_ין ליטעראמור" יידישער איצטיקער אין
 "נישטיקע איסאקאוויטשן לויט איז קימאט ליטעראטור גאנצע די

 מיט—וו. אז. א. יינגסטע" סאמע די בא שאבלאן ערגסטן פון בעקערי_י
 פראלעטארי־ דער אקעגן ארויסטרעטונג קלאסן־פרעמדיז א חארט, איין
ליטעראטור. יידישער סאוועטישער און שער

 איגעראטע־ איסאקאוויטשן ד. לויט האט לאגע שווערע די אבער
"גאלאפ". דערציילונג זי_ין מיט פיגינבערג ע. וועט

 מיר האבן —איסאקאוויטש, ד. ווי_יטער שרי_יבט—אלץ, פאר ״פריער
 ע ט ש ר ע די "גאלאפ" אין באקומען ליטעראטור יידישער ני_יער דער אין

 וואם אט רעוואליוציע. דער פון דערציילונג קינסטלערישע באדעטנדיקע
 ט־ ש ל ע פ ע ג אלגעמיינער גוואלדיקער ישן וו צ וויכטיק! איז
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 בא הערשן רואם ט, ר א וו אוץמיטן אידעאלאגיע מיט ט יי ק
 א ווי דערהויבן, דערציילונג פינינבערגם שטייט צי_יט, לעצטע די אונדז

א.(. א. קורסיוו )אונדזער פעלדז" א ווי שטי_יף און פעלדז,

 איז ליטעראטור פראלעטארישע און סאוועטישע ?ידישע גאנצע די
 נאר און ווארט", מיטן און אידעאלאגיע מיט געפעלשטקייט "אלגעמיינע
ליטעראטור. עכטע איז "גאלאפ" פינינבערגם

 "גאלאפ" אין אז רעם, רועגן טיראדעם לאנגע אוועק גייען נאכדעס
 א מיט מענטש "אלם ארויסגעוויזן קינסטלער דער פינינבערג זיך האט

 סיטוא־ פארפלאנטערטע און פארקניפטע אלע די צו קלאסן־פארשטאנד
 אין לעבן, לעבעדיקן אין געשאפן האט רעוואליוציע די רואם ציעם,

 אלגעמיינע די אין אויך ווי דערפער, מיט שטאט אויעזדישער גרויסער
רעוואליוציע". דער פין טענדענצן
 באנומען ריכטיק איינציקער דער פינינבערג האט יטשן”איסאקא לויט

 דערצו באשטעטיקונג אלם אקטיאבער־רעוואליוציע. דער פון טאך דעם
פאקט: פאלגגדיקן ארטיקל פונעם סאף אפן איסאקאוויטש ד. דערציילט

 דעם האט )פינינבער!( ער אז איך, געדענק אונדז, בא ליטקדיח "אין
געטאן: זאג א איינער האט געלייענט, מאל ערשטן צרם "גאלאפ"

 בעעמעם, אקטיאבער. מיט געטאן שמעק א האם עם כארויירים, —
 רעוואליוציע, מיט ליטעראטרר אונדזער אין געטאן שמעק א האט עם

ארנדז!" בא ערשטע דאם דעררחיל—אקטיאבעו געפעלשטן ניט מיט

 "גאלאפ" אין האט "בריערוצעם" שפעטערדיקע די פון ליטגררפע די
 אק־ ניט־געפעלשטן דעם רערראלירציע, די דערפילט מאל ערשטע דאם

 פינינ־ אף רוארכן געמרזט ארן רערואלירציע יאר 9 טיאבער־אפגעלעבט
 גלענ־ א אקטיאבער־רערראלירציע! די דערפילן צר קעדיי "גאלאפ", בערגם

שרי_יבער! יידישע קליינבירגערלעכע גרופע א פאר אטעסטאציע צנדיקע
 איסאקארויטשעם ד. ארן "גאלאפ" פינינבערגם באטי_יט האט רראס

 אק פאלן פיל די פון א־ינער געווען איז דאם "גאלאפ"? רועגן ארטיקל
 קינסטלערישע די געשריבן האט שרי_יבער א ררען ליטעראטרר, אונדזער

 דערשראקעגעם א פון אויגן די מיט געזען אקטיאבער, פון געשיכטע
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 רעווא־ דער פון קלאסן־טאך דעם ניט געזען קלאם, אונטערגייענדיקן
 עמעסע די ווי רוערן, ארויסגעשטעלט געזאלט האט דאם אט ליוציע־און

אקטיאבער. פון געש־כטע
 טויערן די געעפנט ברייט זעען, מיר ורי יט?ה וועלט" "רויטע די

 פירן צו מעגלעכקייטן אלע געגעבן זיי שרייבער, גרופע דער אטא פאר
ליטעראטור. פראלעטארישער דער קעגן קאמף א

 די צעגאסן ברייט צי_יט היפשער א אף זיך האט זשורנאל אין
 לידער אין בלויז ניט אויסגעדריקט זיך האט וועלכע יעסענינשטשינע,

 פון ארטיקל ברייטן גאנץ א אין אויך נאר יעסענין־שטימונגען, מיט
 ארטיקל אפאלאגעטישער אן,(-3 נוט. ,1925 וועלט", )"רויטע סויפער ה.

 בעסטע, דאס ווי געווארן ארויסגעשטעלט איז וועלכער יעסענינען, וועגן
פארמאגט. ליטעראטור סאוועטישע רוסישע די רואם

 פון פעריאד אין וואם פאקט, דער איז כאראקטעריסטיש זייער
 אנגעזעענע דיי א אפ וועלט" "רויטע זשורנאל פון גייען 1928־1926

 האבן וועיכע שרי_יבער, רעוואליוציאנערע און פראלעטארישע יידישע
 מיטן און וועלט" "רויטער דער אין געדרוקט יא צייט ערשטע די זיך

 "אנטענע" דער צו וועלט" "רויטער דער פון איבערגיין פראקטישן
 זשורנאל. פונעם אפ זיי גייען אנד.( א. )פעלדמאץ, "בוי״ךגרופע )שפעטער

 יאר 1924 פון וועלט" "רויטע אין געדרוקט ניט גילדין כ. זיך האט אזוי
 .4 נוט. בין 1925 ,3 נוט, פון—פעפעו אי. ;1928 ,2־3 נוט. ביז 4 נוט.

 ;192/ ,8 9 נוט. אין געדרוקט מאל ערשטע דאם זיך האט ראבין ;1927
 ערשט געדרוקט(. ניט מער זיך 1929 )ביז 1־2 נוט. 1926 מאל איין—קושניראוו

 זשורנאל דער ווען הויפט־רעדאקטער, אלם פעלדמאנען פון אוועקגיין מיטן
 קערן רעדאקציע, לעוויטאנם כ׳ אונטער (1927) ארויסצוגיין אן הייבט

 פראלעטארישע יידישע אנגעזעענע ריי א זשורנאל אין אום צוריק זיך
שרי_יבער. סאוועטישע און

 איר אין האט וועלט" "רויטער דער אין אפנויגן נאציאנאליסטישע ריי א
 יידישע די פון באראטונג אלפארבאנדישע די באצייכנט רעזאליוציע

 רע־ דער אין יאר. ־טן1926 דעקאבער פ.)ב(, ק. אל. ער ד פון סעקציעם
 פונקט אין ווערט פארלאג און פרעסע וועגן באראטונג דער פון זאליוציע

געזאגט: זשורנאלן די וועגן
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 אפנויגן׳ נאציאנאליסטישע .1 וועלט": רויטע ״די זשורנאל "דער
 איבער באזונדערם ארטיקלק, אייניקע אין באמערקט זיך האבן וועלכע

 גע־ ניט דער .2 ארבעטער־באוועגונג. ;ידישער דער פרן געשיכטע דער
ביבליאגראפיע". אפטיילן די איבער קאנטראל פארטיעשער נוגענדיקער

 אנגע־ וועלט" "רויטער דער וועגן ווערט באשטימונג דער אין ארן
 מיטן פארטיי־אנפירונג די פארשטארקן צו נייטיקייט דער אף וויזן

זשורנאל.
 קדערוער טייל א פון ארויסטרעטונגען אויבנדערמאנטע די אטא

 געווען ניט זיינען ליטעראטור דער אין שרייבער קליינבירגערלעכע
 א מיר האבן 1927־1926 יארן די אין איזאלירטע. קי_ין צופעליקע, ק?ין
 אוקרא?נע אין אז דעם, וועגן רעדן וואם סימפטאמען, אנגעזעענע ריי

 קליינבירגער־ דער בא שטימונגען נאציאנאליסטישע די זיך פארשטארקן
 אין מיר האבן ליטעראטור אוקראעישער דער אין אינטעליגעגץ. לעכער
 נאציאנאליסטישער כוויליאווים ארוס דיסקוסיע די פעריאד יעגעם

 קולטורן־דער צוויי פון אנטקעגנשטעלונג דער וועגן ארויסטרעטונג
 קולטורעלער דער אף אריענטאציע וועגן —אוקראעישעו און רוסישער

אייראפע". "פסיכאלאגישער
 אנד. און כרויליאווי שומסקי, נאציאנאליסטן אוקראינישע די

 שוואכע מיט גייט אוקראיניזאציע די אז טי_ינע, א ארויסגעשטעלט האבן
 ניט־ פונעם צוואנג־אוקראעיזאציע א געפאדערט האבן זיי טעמפן.

 גרונט־ דעם אקעגן ארויסגעטראטן זי_לנען זיי פראלעטאריאט. אוקראינישן
 צונויפגעברנדן געווען איז דאם אוקראינע. אין פארטיי דער פון קערן
 אין און שטאט אין באלעגופנטום און בורזשואזיע דער פון וווקם מימן

 פארטראג זי_ין אין דערשיינונג די האט קאהאנאוויטש ל. כ׳ דער דארף.
 אזא אף יאר, ־טן1927 נאיאבער ק.פ.)ב(או. פון צוזאמענפאר ־טן10 אפן

כאראקטעריזירט: אויפן

 איז ער ווי נאכדעם שאוויניזם, אוקראעישן פון וווקם געוויסער "א
 ארויסגעוויזן זיך האט געווארן, צעגראמירט רעוואליוציע־יארן די אין

 אוקראעישער דער פון וווקס מיטן פאדבינדונג אין יאר ־טן1926 אנהייב
 אויך אפגעשפיגלט זיך האט דאם און באלעגופגטום, און בורזשואזיע
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 לייגן וואס שיכטן, די אט פון רופאר א אלם פראנט. אידעאלאגישן אפן
 בורזשואזער דער פון רעםטאוורא:יע דער אף האפענונגען זייערע ארוף

 פונעם קויכעם באוואפנטע די פון הילף דער מיט ארקראינע אין מאכט
 דער ארויסגעוויזן ווילן זיין קעגן זיך האט אימפערןאליזם, אויסלענדישן

 זי_ין מיט כווילאווי מ. פארטיי פון מיטגליד קריטיקער, און שרייבער
 אף אריענטירן זיך דארף קולטור אוקראינישע די אז פראפאגאנדע,

 צי—אלציינם אייראפע", "פסיכאלאגישער דער אף וואקסט, וואם מיירעוו,
 פון "אוועק לאזונג: אונטערן און פראלעטארישע, א צי בורזשואזע, א

מאסקווע".

 וועלכע שטימונגען, נאציאנאליסטישע די אטא האבן אויסדרוק זייער
 שטריכן מיט יערידע־שטימונגען, מיט געווארן איבערגעפלאכטן זיינען

 ליטע־ דער אין געפונען מאסעוודיקייט, פאר מוירע מיט דעקאדאנס, פון
 יאר 1925 סאף געשאפן ווערט וואם "וואפליטע", גרופע רארישער

 מיט גרופע דער אטא פון זשורנאל אץ און יאר(, 1298 ביז )עקזיסטירט
 צענטער דער "וואפליטע" דער ווערט צי_יט א אף נאמען... דעמזעלבן

 פארטיי דער פון פאליטיק נאציאנאלער לענינישער דער קעגן קאמף פץ
 עם ווו ארט, אן אויך ווערט "וואפליטע" זשורנאל דער אוקראעע. אין

 אפן אן צו ביז דערגייט און ווערק דעקאדעגטישע יערידישע, זיך דרוקן
 האט "וואפליטע" דער "וואלדשנעפן". כוואליאווים—ווערק פאשיסטיש

 ארי_ינגעגאנגען זיעען "וואפליטע" אין "פליגל". יידישן א געהאט אויך
 י., 1927 אנהייב האט ״וואפליטע״ דער אנד. און קוויטקא ל. פעלדמאן. ד.

 פארוואל־ דער "וווספ״־ארגאניזאציע, דער פון אנטשטיין דעם נאך גלי_יך
 געגעבן כוויליע, א. כ׳ אר.(3פ.) ק צ.ק. באם פרעסע־אפטייל מיטן טער

כאראקטעריסטיק: פאלגנדיקע

 ארגאגיזאציעם: די מיט לאגע אזא מיר האבן טאג הי_יוטיקן "אף
 ברייטע א אופגעהויבן זיך האט עם "מאלאדניאק". "פלוג", עקזיסטירט עם

 שרי״יבער פראלעטארישע פון אסאציאציע אן ארגאניזירן פאר באוועוונג
 ניט וועט לעצטע די ביז "וואפליטע". אויך פאראן ט׳איז אוקראינע, אין

 קען פארצעף, פראלעטארישן איר פאקטן ליטערארישע מיט דערווייזן
 אקטיאבער־ דער פאר באטייט פאזיטיוון איר וועגן ריידן ניט אפילע מען
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 קי_ין ניט טע" י אפל "וו איז טאג ן יק ט נ היי אף ליטעראטור.
 פראגע ר ע ד אין ר ע ט ק א פ געגאטיווער א ר א נ ר, ע וו י ט י ז א פ

 אוקרא־ פראלעטארישער דער פוןקולטור־בויונגפון
 קויכעס". ליטערארישע די פון ארגאניזאציע דער "צו כוויליא, )א. ?נע"

א.(. א. קורסיוו, )אונדזער (.1927 18, 19 נום. ״קאמוניסט״

 אין און שטאט אין עלעמענטן קאפיטאליסטישע די פון וווקם דער
 בא אויך האט זיי מיט קאמף דער און (1927־1925 יארן די )אין דארף

 נאציאנאליסטישע ארויסגערופן אינטעליגענץ ?ידישער שיכטן אייגיקע
שטימונגען.

 אייניקע בא טענדענצן בי_ישפיל, צום פעריאד, יענעם אין האבן מיר
 צוואנג־ צי קולטור־טוער און לערערשאפט ?ידישער דער פון טיילן

 גענוג ניט יירישיזירן מיר אז טי_ינעם, שולן, די פון יידישיזאציע
 אומצו־ געוויסער א מיט באגלייט ווערט דאם לערן־אנשטאלטן. די

 אוקרא?ניזאציע דער מיט אינטעליגענץ דערזעלבער מיצאד פרידנקייט
 נאצאפארטו־ ריי א אויך האבן פיר וו. אז. א. מעלוכע־אפאראט פונעם

 דער וועגן כאוויירים פארטיי?שע דיי א פרן ארויסטרעטונגען ניסטישע
 בא נאציאנאליזם פון וווקס דעם אטא צוואנג־יידישיזאציע. פון פראגע
 פון ב^ראטונג די האט אינטעליגענץ קליינבירגערלעכע יידישע טיילן

 איר אין פארפיקסירט יאר 1926 פון אל.ק.פ.)ב( דער בא ?ידסעקציעם די
 רעזאליוציע דער אין פארטראג. ליטוואקאוום כ׳ איבער רעזאליוציע

מיר: לייענען

 קולטפאליטופקלער־אנשטאלטן, י.ידישע נעץ דער פרן אנטוויקלונג "די
 פרן פאלקם־בילדונג פון סיסטעם א אין אויסגעוואקסן שוין זיינען וועלכע

 דער מיט צוזאמענהאנג אין שטופן העכסטע די ביז נידעריקסטע די
 שפראך ?ירישער דער מיט ראטן־אנשטאלטן נעץ דער פון פארשארפונג

 וומטער ציט און צוגעצויגן האט געשעפצספירונג, אין און אומגאנג אין
 איר פץ פערזאן אין וואס אינטעליגענץ, קאדרען נייע אלץ אונדז צו צו

 קולטארבעט אונדזער אף דריקן צו זיך זי פרוווט טייל קליינבירגערלעכן
 פון אומגעברנג דער אין יידישיזם. און נאציאנאליזם פון גי_יםט אין

 דער דורך דורכגעפירט ווערט וועלכע ווי_יסרוםיןאציע, און אוקראיניזאציע
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 אויך איר צו נאטירלעך, ציען, וועלכע ארן ראטנמאכט, דער ארן פארטיי
 דער און אוקראינישער דער פון קרי_יזן נאצ?אנאליםטישע אייניקע צו

 נאציאנאליסטיש־ פון פרווון דידאזיקע ווערן אינטעליגענץ, ווי_יםרוםישער
פארשארפט". באדייטנדיק דרוק ?ידישיסטישן

 יידישע טייל א צווישן שטימונגען נאציאנאליסטיש־כוויליאוויסטישע די
 אין אוים זיך דריקן — "אנטענע״־״בוי״־גרופע דער פונ דעריקער, ליטעראטן,

 אין אויסדרוק צום קומט דאם מאסקווע, צו אוקראעע אנטקעגנשטעלן
 ?ידישער אויסלענדישער דער פון איבערשאצונג איבערגעטריבענער דער

 בא־ א שאפן צו פרווון די אין און שטרעבונג דער אין ליטעראטור,
ליטארגאניזאציע. נאציאנאלע זונדערע
 "ליטערארישע א נאמען אונטערן כוויליאוויזם, וועגן ארטיקל אן אין

 קאזאקעוויטש כ׳ דער געפינט ,1927 ,3 גוט. וועלט" "רויטע אין דיסקוסיע"
 אפצוצייכענען, ראם שפראן׳, עזאפישער אן אף עמעם, נויטיק, פאר אפילע

זאגט: ער ווען

 פראלעטא־ די צי גאנצקייט, נאציאנאלע די טי_יערער: איז "וואם ...
אייניקייט? וישע

 אין מאסקווע"? צי "מי_ירעוו, פראגע: דער פון זין דער איז דאם
 פון געשטעלט פראגע דידאזיקע ווערט מאדיפיקאציע אנדערער אן אביסל

 האבן הינזיכט דעם אין נאציאנאליסטישער"אינטעליגענץ. ?ידישער דער
 עם זיך, פארשטייט אוקראינער. די וראם פרובירשטיין, דעמזעלבן מיר

 בענקע־ א אבער מאסקווע", פון זיך אפרייסן "בא ניט אונדו בא האלט
 יערושע,־־דאם ע ל נא א צי א נ די זיך אנטוויקלט עם ווו אהין, ניש
 דאם נאר אינטעליגענץ. יידישער דער פון טייל א בא דא געווים איז
דערעכאגעוו",.. איז

 "בוי"( )שפעטער "אנטענע" שרייבער־גרופע דידאזיקע האט שעפעריש
 פאר מוירע די איינגעשלאםנקי_יט, די "וואפליטע" צו געמאכט נאענט

 אקאדע־ אי )כאטש "אקאדעמיקער" אף אריענטאציע די מאסעוודיקי_יט,
 שפאט געווען "אנטענע״־״בוי״־גרופע דער אין איז "מייסטערס" אי. מיקער,

 ליטערא־ פראלעטארישער פון אפלייקענונג די קרי_יזלדיקי_יט, די ווייניק(,
 די ליטעראטור. פראלעטארישער דער מיט קאמף פאקטישער דער טור,
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 יאר ־טן1927 פון צ.קק.פ,)ב(או. באם פאליטביורא דער פון רעזאליוציע
 אלע די אטא אינזינען געהאט האט ליטעראטור אוקראמישער דער רועגן

 "וואפליטע", אין טפעציעל און ליטעראטור דער אין מאמענטן נעגאט־ווע
געשריבן: 4 פונקט אין האט זי ווען

 פראלעטארי־ אוקראעישער דער פון אויטבאשאפונג ווירקלעכע "די
 שטענדיקן א פון באזע דער אף נאר פארקומען קען ליטעראטור שער

 די אנכפלעקן פון פויערים־מאסן, ארבעטער־און די מיט צוזאמענכונר
 בא פראלעטאריאט פארן אייגנטימל;גך זי_ינען וואט ווערטן, קינסטלערישע

 דאס מאטן. די מיט ליטעראבור דער פון צווישנווירקונג שטענדיקער א
 איבע־ דאם פערזאנען, אייניקע מיצאד באזע דער אטא פון זיך אפרייסן

 די און זעלבםט־אי_ינגעליבטקי_יט די איר, מיט צוזאמענבונד דעם רי_יםן
 "קוואליפיקא־ פון לאזונג דעם אונטער אפילע זעלבםט־אי_ינגעשלאםנקי_יט

 קינסטלע־ און טאציאלער פון דערשימונגען געשאפן וואלט אלץ ציע״-דאם
)דעקאדאנם(". געפאלנקייט רישער

 רעזא־ די אן ס׳וחיזט וועלכע אף שטריכן, נעגאטיווע אלע די אטא
 דער פאר אייך כאראקטעריסטיש געווען זי_ינען פאליטביורא, פון ליוציע

 זיך האבן זיי אין "בוי" דעם שפעטער און "אנטענע" ליט־ארגאניזאציע
 אין סיי שרי_יבער, די פון פראדוקציע דער אין סי_י פילן געלאזט גיך

טעטיקי״יט. פאליטיש־ליטערארישער זייער
 קיעווער דער פון איניציאטיוו דער לויט ווערט 1926/27 ווינטער
 שאפן צו פרות א געפאכט ווידעראמאל פאלקבילר באם יידסעקציע

 קיעיו. אין שרי_יבער סארועטישע י.ידישע פון ארגאניזאציע אלגעמיינע אן
 אין ביק דע ל. כ׳ דער דערקלערט פארזאמלונג דערדאזיקער אף אבער
 זי_ין אז געשאפן, נארוואם זיך האט וואט שרי_יבער, גרופע א פון נאמען
 פין ארגאניזאציע איינהי_יטלעכער קי_ין אף איעגיין ניט קען גרופע

 גע־ געשאפן שוין איז עם אז קיעוו, אין שרי_יבער סאוועטישע יידישע
 א מיט ארויסטרעטן אינגיכן וועט וואט גרופע, ליטערארישע א ווארן

דעקלאראציע. ליטערארישער
 געשא־ נארוואם דער פון נאמען אין גערעדט רעזניק ל. האט דאם

 אויך "אנטענע"(. פון מאדיפיקאציע )א "בוי" גרופע ליטערארישער פענער
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 צוליב איז איצט, געמאכט האט פאלקבילד דער וואט פרווו, דעם פרן
געווארן. גארניט "בוי״־גרופע דער פון שולד דער

 שרי_יבער־ קליינבירגערלעכע די דיועלבע: געווען דא איז טיבע די
 ליטעראטור. פון פראגעם אין העגעמאניע צו געשטרעבט האט גרופע
 אין פראלעטארישע דיי גאנצער א מיט וועג אפן געווען ניט איר ס׳איז

שרי_יבער. ועוואליוציאנערע
 די דורך געשאפן קיעוו אין ווערט 1927/26 ווינטער דעמזעלבן

 אייניקע מיט איניינעם "ווידערוווקם" געוועזענעם פונעם טיילוחיז שרי_יבער
 יאר, ־טן1926 אין ליטעראטור דער אין ארי_ין זלינען וואט שריימר, נייע

אוקראינע". אין שרי_יבער יידישע רעוואליוציאנערע פון "אסאציאציע די
 פארשיידנארטיקער. א געווען איז "אטאציאציע" דער פון באשטאנד דער
 שרייבער רעוואליוציאנערע און שע פראלעטאר גרופע א מיט באנאנד

 זייער אין האבן וואט שרי_יבער, אזוינע אויך אריינגעגאנגען אהין זיינען
 רעוואליו־ מיט געמיינזאמם שום קיין געהאט ניט שאפן דאמאלטדיקן

קיפנים. אי. ב. צ. ווי ליטעראטור, ציאנערער
 "פארעפנט־ געווען 5־6 גוט. וועלט" "רויטער אין זי_ינען 1927 זומער

 ליטערא־ דער פון און "אטאציאציע" דער פון דעקלאראציעם די לעכט
דעקלאראציעם. די דא ברענגען מיר "בוי". ארגאניזאציע וישער

 "אסאציאציעפוןרעוואליוציא־ דער דעקלאראציעפון
אוקראינע אין ר ע ב יי ר ש ?ידישע נערע

 דעם איבערגעאנדערשט אינגאנצן האט אקטיאבער־ועוואליוציע די
 ט׳איז ביפראט. ליטעראטור און ביכלאל קולטור פון פראגעם צו צוגאנג

 וועלכע מיט מיטלען, די פוץ איינם איז ליטעראטור די אז קלאר, געווארן
 פאר־ פון צי_יט אונדזער אין עקזיסטענץ. זיין פאר קעמפט קלאם יעדער

 פון פראלעטאי־יאט דער ס׳פירט וועלכע שלאכטן, סאציאלע שארפטע
 אונטערן פ.ם.ר.ר. פון ארבעטער־קלאם טיטן בעראש וועלט גאנצער דער

 צו בארופן ליטעראטור די איז*קאמינטערן, און אל,ק.פ.)ב( פון אנפיר
 פראלעטאריאט פון ווילן און באוור-<טזיין דעם עמאציעם, די ארגאניזירן

 איבערן זיג ענדגילטיקן צוליבן ביכלאל מאטץ ארבעטנדיקע די פון א־ן
קאפיטאליזם.
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 קינסטלע־ איר אן געדאנק, מיטן דורכגעדרונגען איז אסאציאציע די
 זי און קאמף, דעם אט מיט פארבונדן ענג זיין דארף ארבעט רישע

דינסט. צו אים זיך שטעלט
 דער פון טייל ארגאנישער אן זי_ין צו שטרעבט אסאציאציע די

 פרא־ דער פון באזונדערם ליטעראטור, פראלעטארישער אלוועלטלעכער
 אפ שארף זיך גרענעצט זי ראטנפארבאנד. אין ליטעראטור לעטארישער

 בורזשואזער דער אונטער גייט וואם ליטעראטור, יידישער דער פון
בורזשואזיע. דער פון שעליכעם די אויס פילט און אידעאלאגיע

 איר אין זיך געפינען וואס מיטלען, אלע מיט וועט אסאציאציע די
 באלע־ )נעסמאנישע, ווירקונגען סאציאלע פרעמדע קעגן קעמפן רעשום,

 וועט קאמף דעם ליטעראטור. דער אין ארי_ין זיך רי_יםן וואם גופישע(,
 נא־ אלע פון שרי_יב;ר פראלעטארישע די מיט האנט בא האנט פירן זי

ראטנפארבאנד. אונדזער אין ציעם
 רעשט־ אלע ווערן אויסגעיאטן ס׳מוזן אז אנערקענט, עודי'אםאציאצ

 ארט אן נאך האבן וועלכע נאכווייענישן, נאציאנאליסטישע פון לעך
 און אפגעזונדערטקייט צו נאר פירן און שרי_יבער, ?ידישע די צווישן

אפהענטיקייט.
 קאמף איגעם פאטאם איר אסאציאציע די שעפט ארבעט איר אין

 איר פראלעטאריאט. פונעם בויונגם־ארבעט סאציאלימטישער דער אין
 לערנט זי אזא: איז דוירעם פון יערושע ליטערארישער דער צו באציונג

 אוים נוצט זי פארגאנגענהי_יט, דער פון קינסטלער גרויסע די בא זיך
 קלאסי־ די פון דערגרייכונגען טעכנישע און מיטלען קינסטלערי־נע אלע
 רעוואליוציאנערע די אויסגעדריקט האבן וראם די, פון )באזונדערס קער

 פונדארט אבער וועט אסאציאציע די עפאכע(. זייער פון שטרעבונגען
 פראלעטא־ דער פון קלאסן־צילן די מיט שטימט וואס דאס, נאר נעמען
ליטעראטור. רישער
 דער ביז איז ליטעראטור >יידיש די אז האלט, אסאציאציע די

 קלייג־ א מיט דורכגעדרונגען געווען הויפטזאכלעך אקטיאבער־רעוואליוציע
 אלעקינסט־ אויסצונוצן אם ניט דאך זיך זאגט זי אידעאלאגיע, בירגערלעכער

ליטעראטור ?ירישער פאראקטיאבערישער דער פון דערגרייכונגען לערישע
 געמיינזאמער פון אטמאספער אזא שאפן צו שטרעבט אסאציאציע די

 שיל־ אים צווינגען ניט שרי_יבער, אפן דרוקן נישט ?ל ז וו^כע ארבעט,
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 וועט זי אבער ווירקלעכקייט, אונדזער פון פאזיטיווע דאם נאר דערן
 ווירק־ דער פון אוועקצוגיין פרווו יעדן באקעמפן מיטלען אירע אלע מיט

 זיך יערידע־שטימונגען, פון וועג גליטשיקן אפן שטעלן זיך לעכקייט,
 טועכץ גאנצע די דערברענגען אדער "איך", אייגענעם אינעם פארגראבן

 אויבער־ מיט אפקומען און אופגאבעם ריין־פארמעלע צו ליטעראטור פון
אופטועכצן. רייךאויסערלעכע פלעכלעכע,

 קונסט", "פרייער פון לאזונג פאלשן דעם אפ ווארפט אםאצ?אציע די
 אונד־ פון פאדערונגען די צונויפבינדן ארגאניש נויטיק פאר געפינט זי

 שעפערישע אינדיווידועלע די מיט ווירקלעכקי_יט רעוואליוציאנערער זער
שרי_יבער. יעדן פון נויגונגען

 ליטע־ פון וועג איינציק־ריכטיקער דער •אז אנערקענט, אסאציאציע די
לעבן. פון שילדערונג רעאליסטישע די איז ראטור
 אין קוואליטעט דער באדייט גרויסן א זייער צו גיט אסאציאציע די

 איבער ארבעטן דארף שרייבער דער פראדוקציע. קינסטלערישער דער
 און וועלטאנשויונג זי_ין פרן אויספארמירונג דער איבער זעלבסט, זיך

 רעווא־ די ווערן באקעמפט אנטשיידן ס׳מוז קינסטלעריש. זיך פארפולקומען
 אג־ קינסטלערישע די אפטמאל פארדעקט וועלכע פראזע, וציאנערע ל

מעכטיקי_יט.
 יירישע באזונדערע א ווי דערווייל עקזיסטירט אסאציאציע די

 דער בא אבער שטרעבט זי שרי_יבער. רעוואל־וציאנערע פון ארגאניזאציע
 לאנד־ארגאניזאציע געהעריקער א אין אנשליסן זיך מעגלעכקייט ערשטער

 פירן איר מיט פארבינדונג ענגער אין און שרי_יבער פראלעטארישע פון
ארבעט. די

 אלע שרי_יבער, יידישע רעוואליוציאנערע אלע רופט אסאציאציע די
 גרויסן דעם מויעך און קויעך זייער אפצוגעבן גרייט זיינען וואם די,

 פארשיידג־ גרויסער דעי צו פארייניקן זיך ארבעטער־קלאם, פון קאמף
 צום וועג אפן ראטנפארבאנד אונדזער פון אופבוי־ארבעט ארטיקער

 ענדערט וואט ארבעט, דער פון פראצעם אינעם ארי_ינדרינגען סאציאליזם,
 ?ידישע די איבער בויט און פאלק ?ידישן פון געוועב סאציאלע דאם

 מיט מיטארבעטשאפט ענגער אין יעסוידעם פראדוקטיווע אף סוויווע
פארבאנד. סאציאליסטישן אונדזער פון ארבעטנדיקע אלע
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שאטעם. פ. (15 קאהאן, אווראם (14 ליסאק, מ. (13

 ג נ ו ק י נ יי ר א פ ר ע ש י ר א ר ע ט י ל ר ע ד ׳ פרן דעקלאראציע
י" ו "ב

 יעסוי־ ני_יע אף איבערגעשטעלט האט אקטיאבער־רעוואליוציע די (1
 א:ט־ סאציאלער און ווירטשאפטלעכער דער פרן גאנג גאנצן דעם דעם

 רועג אפן בויונג־ארבעס די פירנדיק ארן, לאנד, אונדזער פץ וויקלונג
 ני_יעם א פרן ארפקרם פארן בארן א געשאפן זי האט סאציאליזם, צרם

 אין מענטשן נייעם דעש כרן אויספארמירונג דער פאר קולטור־שטייגער,
קאלעקטיוו.

 יידישער דער פין לעבן קולטורעלן אין סאציאל־עקאנאמישן אין (2
 אריע־ אקטיאבער־רעוואליוציע די האט ראטנפארבאנד אין באפעלקערונג

 אונטערגייענדיקן פונעם כעושבן אפן איבערקערעניש. גרויסע א געבראכט
 פראדרק־ די ביסלעכווי_יז זיך סארברייטערן ארן ארים וראקסן פא־מיטלער

 אין אויבנאן דעם פארנעמען שיכטן, פויערישע ארן פראלעטארישע טיווע
 ביז איז רואם שפראך, ?ידישע די פאלק. פרן הריפט־מאטירו דעי־ ווערן

 די מיט צוזאמען איז ו־עכטלאזיק, ארן גערוידעפט געווען אקט־אבער
 מעלוכע־ אין שרל פרן שפראך די געווארן נאצמינדן אלע פרן שפראכן

 רעוואליו־ זיין אין פראלעטאריאט הערשנדיקן פרן שפראך די אגשטאלטן,
 אריג אף אריג ליטעראטרר ;ידישע די שטעלט ץ־א דאם קאמף. ציאנערן

 ארנד־ ז?ךנען וראם פארנעם, און גאנג היסטארישן אזא פון אופגאבעם טיט
באוווסט. געווען ניט ליטעראטור ביזאהעריקער זער

 אופנאכע: היסטארישע א איצט שטייט ליטעראטור דער פאר (3
 די געשטאלט ווארטיאון אין פארקערפערן און באזיניקן צו קינסטלעריש

 רואם איבערבוי־פראצעסן, די פראלעטאריאט, פון קלאסן־שלאכטן גרויסע
 ראטנפארבאנר, אץ ווירקלעכקי_יט היינטיקער פון טיף דער א־ן גייען
לעבנס־פארמען. העכערע פאר קאלעקטיוו ני_יעם פון קאמף דעם

 באגרענעצטער פאר סיי היטן גלי_יך זיך מוז ליטעראטור אונדזער (4
 יעכידיש־ איבערגעשפיצטער פאר םי_י צעברעקלטקץט, שטייגערישקי_יט,
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 דררכרים זי מוז קאלעקטיוו, קעמפנדיקן מיטן פארבונדן אינערלעך קייט.
 פראלעטארי־ דעף פרן אידייע אנפירנדיקער דער מיט באגי_יםטערט זי_ין

 אריס־ סינטעטישער סומירנדיקער, דער ווערן זי מוז רעוואליוציע, שער
צי_יט. אונדזער פרן קולטור־דערגרייכונגען גרריטע די פרן דררק
 פרן עוואליוציע די אז איבערצי_יגרנג, ארנדזער אדרים זאגן מיר (5

 אזרי, פאשטעם, ארן לויטערקייט צר פירן איצט מרז פארם ליטערארישער
 א רוערן קענען זאל ווערט, איר אין געמינערט ניט ליטעראטור, די אז

פאלקסמאסן. גרריסע פרן כארמעגן
 ארבעטן אלץ פאר פריער שרי_יבער דער מרז אלעמען דעם צוליב (6

 קינסט־ ארן פאליטיש־געזעלשאפטלעכער אייגענער זיין איבער זיך, איבער
 פאך־מיים־ ארן קענטעני^זן ספעציעלע זיינע איבער קרלטרר, לערישער

 ארם" די ארן עפאכע דער פרן הייך דער אף שטיין זאל ער טערשאפט,
ליטעראטרר. דער פאר שטייען רראם גאבעס,

 שטייען רואם אופגאבעם, ני_יע די פרן באוווסטדין מיטן באגי_יםטערט (7
 בעסטן דעם מיט איין ניט פרנדעסטוועגן מיר רי_יםן ליטעראטור, דער פאר
 עלטערער דער אין ארן רר וועלט־ליטעראג דער אין רואם שענסטן, ארן

 דער פרן דערגרייכרנגען קינסטלערישע גרריסע די ליטעראטרר. יידישער
 ווערטן, דריערנדיקע פרן אריצער אן רוי מיר באטראכטן פארגאנגענהייט

בארי_יכערן. ארן לערנען לאנג ארנדז נאך קאן וואם
 צייט, ארנדזער פרן קאמף סאציאלן דעם אין איינגעוואקסענע (8

 איז רערואלירציע דער צר באצירנג נייטראלע שום קיין אז מיר, געדענקן
 מאכקירט ורעג, דעם אף זיך שטעלט וואם שרייבער, דער אז מעגלעך; ניט

 ערנסטער ערשטער דער בא מוז און פרינציפלאזיקי_יט זיין דערמיט
 ווייסן מיר רעוואליוציאנער. ־ קאנטר און קעגנעריש ווערן שוועריקייט

 רואם די, אלע פון אנשטרענגונגען אופריכטיקע יעדע שעצן צו אבער
 זיך באהעפטן רעוואליוציע, דער מיט פארבינדן צו זיך שעפעריש זוכן
ווערק. זייערע דורך איר מיט

 שטארק באזונדער זיך נויטיקן טאלאנטן אופקומענדיקע יונגע די (9
 זאל וואם סוויווע, געזעלשאפטלעך־ליטערארישער קוואליפיצירטער א אין
 זייערעיערשטע צו באציען זיך אכראיינס־געפיל און אופמערקזאמקייט מיט

 צוליב זיך פארייניקנדיק טריט. זיכערע ניט ערשטע זייערע צו פרווון,
 שטעלן קריטיק, כאווערישער קעגנזייטיקער און ארבעט געמיינזאמער
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 שע־ ני_יע אלע יךז צו צוצוציען אופגאבע די גלי_יכצי_יטיק זיך פאר מיר
 און פרישקייט קינסטלערישע זיך מיט טראגן וואם קויכעם, פערישע

ווילן. רעוואליוציאנער־בויערישן
 אייגנאר־ מיט אייגנם, עפעם מיט ניט קומט וואט שרי_יבער, א (10

 פון ניואנס נייעם מיט דערפארונני ני_יער מיט גאנג, און אופטו טיקן
 ליטעראטור. דער אין מענטש איבעריקער אן איז געפיל, און געדאנק

 ליטערארישן קעגן קאמף א ווערן געפירט מוז מאל אלע ווי מער היינט
 דער פון פראצעסן די מאכן גרינג און פארביליקערן קעגן פאראזיטיזם,

 וואס ארעמקעט, אידייןשער און טאלאנטלאזיקי_יט קעגן ווירקלעכקייט,
פראזע. לינקער מיט אפישירן אפטמאל זיך פרוווט
 ליטע־ דער פאר שטייען וואם אופגאבעס, די מיט העסקעם אין (11

 געזעל־ די אויך אויסבילדן זיך איבערצימונג, אונרזער לויט מוז ראטור,
 קינסט־ דעם פערזענלעכקי_יט. שרי_יבערישער דער צו שטעלונג שאפטלעכע

 ארגאנישער אן ווי ווערן, פארשטאנען מוז אנטוויקלונג און וווקס לערס
 אטמאספגר, אזא קינסטלער דעם ארוס שאפן ניט טאר מע פראצעם.

 פארמולירונגען. אנטליענע מיט מאסקירן צו זיך שטויסן אים זאל וואם
 זי_ין פון אפ זיך רי_יםט וואם קינסטלער, דער אז געדענקען, דארף מע

 דעמארא־ ווערן מוז—אכראיעם־געפיל אינערלעכן זי_ין פון דערפארונג,
ליזירט.

 אין ליטעראטור ?ידישע נייע אונדזער אז קאנסטאטירן, מיר (12
 האט און וועג איר פארשטאנען ריכטיק אינאלגעמיין האט ראטנפארבאנד

 ליטע־ ?ידישע אונדזער אז ווערק, שיינע ריי א שאפן צו באוויזן שוין
 וווקם, און אופגאנג פון פעריאד א איבער הי_ינט לעבט הי דא ראטור

 אז קולטור־לעבן, אונדזער אין פאקטער וויכטיקער א שוין ווערט און
 די איבער ווי_יט זיך פארשפרייט ווירקונג רעוואליוציאניזירנדיקע איר

 מיט איניינעם וואקסט און זיך שטארקט ראטנפארבאנד, פון גרענעצן
 ארבעטנ־ ?ידישע די צווישן געדאנק קאמוניסטישן פון פארשפרייטונג דער

לענדער. אנדערע אין מאסן דיקע
 גרופ־רונגען, און שרי_יבער יידישע אלע אז זיכער, זי_ינען מיר (13

 ליטע־ וועגן אל.ק.פ.)ב( פון רעזאליוציע דער פון באזים אפן שטייען וואם
 אסאצי־ פעדעראטיווע אלגעמיינע איין שאפן דארפן און קאנען ראטור,
 אין נעמען צו אנטייל גרייטקי_יט אונדזער ארוים זאגן מיר און אציע,
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 נויטיק פאר אויך האלטן מיר בויען. צו זי העלפן און אסאציאציע אזא
 רעוואליוצי־ די מיט באציונגען כאווערישע אפטערע אין ארענצוטרעטן

 אונדזער אין ליטעראטורן אנדער״שפראכיקע פון גרופירונגען אנערע
ראטנפארבאנד.

 אוקראך די מיט פארבינדונגען אונדזערע אז קאנסטאטירן, מיר (14
 אפגע־ אזא שוואך. געווען אהער ביז זיינען קרי_יזן ליטערארישע וישע

 איין אין ארבעטן וואם שרייבער, רעוואליוציאנערע צווישן זונדערטקי_יט
 די מאכן מוזן מיר נארמאל. ניט פאר מיר האלטן ציל, איין פאר לאנד

 רעווא־ די מיט קאנטאקט לעבעדיקן ענק אן שאפן צו שריט געהעריקע
 מיט גייען וואס קאלעקטיוון, ליטערארישע אוקראעישע ליוציאנערע

וועג. איין אין אונדז
 דער וועגן פראגע די אז באטאנען, צו נויטיק פאר האלטן מיד (15

 אין ווערן געשטעלט איצט מוז שרי_יבער די פץ לאגע מאטעריעלער
 די פארבעסערן דורך אופמערקזאמקייט. געזעלשאפטלעכער פון צענטער

 דער מוז גל. ד. און ליס־פאנד א גרינדן דורך האנאראר־באדינגונגען,
 איבער־ זיך אינגאנצן קאנען זאל ער אז אזוי, ווערן באזארגט שרייבער

 קאפאנ־ ריי א דורך ארבעט. קינסטלערישע אכראיעספולער זיין געבן
 מעלוכע־ארגאנעץ, אונדזערע קון איינגעארדנט ־־ עקסקורסיעם, און דירונגען

 די ווערן געשאפן שרי_יבער פארן מוז צייט־שריפטן און געזעלשאפטן
 בוי־פלעצער, און פאבריק־צענטערם מיט באקענען צו זיך מעגלעכקי_יט

 ברייטן אונדזער פון געגנטן און פראווינצן מיט דארף, און שטעטל מיט
 אזוי און, פעלקער, און לענדער פרעמדע מיט אויך און ראטנפארבאנד

 דערפא־ זי_ין פון האריזאנט און שעטעך דעם פארברייטערן ארוס,
רונג.

 באזונ־ אץ גרופירונגען ליטערארישע די פון קולטור־ארבעט די (16
 אין ארבעטער־מאסע דער צווישן אוקראעע אין שרי_יבער יידישע דערע
 איט אנגעזעען אן פארנומען קעסיירער האט פאבריק, דער אף און קלוב

 אונדזערע פון ארבעט פאליט־אופקלערערישער אלגעמיינער דער אין
 דידא־ האלטן מיר ארגאניזאציעם. פראלעטארישע און מעלוכע־ארגאנען

 וויכטיקסטע אונדזערע פון איינע פאר ווייטער אף אויך ארבעט זיקע
אופגאבעס. געזעלשאפטלעכע
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 פאפוליארי־ אף ווערן אפגעגעבן דארף ארפמערקזאמקי_יט באזונדערע
 ארבע־ אונטערוואקסנדיקער דער צווישן ליטעראטור יידישע ני_יע די זירן

טער־יוגנט.

וואלקנשטיין, ד. (2 אויסלענדער, נ. (1 איניציאטיוו־גרופע:
רעזניק. ל. (6 פעלדמאן, ד. (5 פ־נינבערג, ע. (4 לוריע, נ. (3

 לעווי־ מ. כ׳ מיט געווארן באגלייט זיינען דעקלאראציעס ביידע די
 אויס־ אידעאלאגישער צר וועג "אפן נאמען ארנטערן ארטיקל אן טאנם

 צוויי די אפשאצונג אן געגעבן האט לעוויטאן כ׳ דער ווו געהאלטנקייט",
 וועגן האט לעוויטאן כ׳ דער ארגאניזאציעם. ליטערארישע נע־געשאפענע

געשריבן: גלופירונגען ליטערארישע צוויי די

 די אפגעדרוקט ז?ךנען זשורנאל אונדזער פרן נומער היינטיקן "אינעם
 "אסא־ ארן "ברי" פארייניקונגען ליטערארישע צרויי די פרן דעקלאראציעם

 ררפן וועגן קורצקייט פרן ארטיקל אונדזער אין מיר וועלן )אורי ציאציע"
 זיינען רואם שרי_יבער"(, יירישע רעוואליוציאנערע פרן "אסאציאציע די

 צרוישן געווארן געבוירן צי_יט איין אין קימאט ביידע צרריק לאנג ניט
ארקראעע. אין שרייבער יידישע די

 שום אן איז, פארייניקוננען ליטערארישע דידאזיקע פון גרינדונג די
 אין ליטעראטור ?ידישער דער פאר געשעעניש וויכטיק א סאפעק,

 זיך האט פארייניקינגען ביידע אין אז פארגעסן, ניט דארף מע אוקראעע.
 וועלכע שרייבער, יירישע די פון מערהי_יט גרעסטע די אנגעשלאסן
 גרעסטער דער אין דאסרארו( איז אלע, ניט )אויב פאקטיש באשטימען

 ליטערא־ ?ידישער אוקראעישער איצטיקער דער פון גיזיאנאמיע די מאם
 *ליטע דאם נאר פארבליבן איז פארייניקרנגען ביידע אויסער ווארום טור,

 גוואר־ "יונגע צי_יטונג דער ארום זיך גרופירט וואס יונגווארג, רארישע
פערזאנען. געציילטע בלויז שרי_יבעו רי!פע מער די פון און דיע",

 פאר־ דארף און פארנעמט ליטעראטרר קינסטלערישע די וויפל אף
 פון קולטרר־בויונג דער אין ארט אנגעזעען אן טאג הי_ינטיקן בא נעמען

 זי און ביפראט, סוויווע יידישער דער אין און ביכלאל לאנד אונדזער
 אין סיי און זינען פאזיטיוון אין )םי_י ווירקונג קאלאסאלע א האבן קאן

 פראלעטארישע ,ד אז קלאר, איז מאסן, ארבעטנדיקע די אף נעגאטיוון(

229



 אפשטעלן ניט און פארבייגיין ניט קאן געזעלשאפטלעכקי_יט פאוטיעשע ון
 יידישער דער פאר געשעעניש וויכטיקער דער אט אף אוםמערקזאמקי_יט איר

ליטעראטור.
 פאר דאך שטעלט פארייניקונגען געשאפענע צוויי די פון יעדערע

 דאם ריכטונג באשטימטער א אין באיינפליסן צו אופגאבע די זיך
 מיט־ בלויז ניט און אירן, מיטגליד איינציקן יעדן פון שאפן ווייטערדיקע

 ליטע־ דאם אויך גי_יםט איר אין דערציען צו פרעטענדידט )יעדערע גליד
 יונג־ דאם ווי—טאלאנטן", אופקומענדיקע "יונגע די יונגווארג, רארישע

 מעמיילע און "בוי"( פון דעקלאראציע דער אין $נגערופן ווערט ווארג
 אזויארום, און, ליטעראטור יירישער דער אין טאנגעבערן די זיין צו

אנטוויקלונג. ווייטערדיקער איר אף ווירקן צו אויך
פארייניקונגען? צוויי דידאזיקע פאר זיך מיט שטעלן זשע וואט

 בורזשו־ אופגעקומענע ני_יע די ווען מאמענט, איצטיקן באם "בוי".
 באיינפליסן צו קויכעם אלע מיט זיך רי_יםן באלעגופים די און אזיע

 ניט זיך מען קאן קלאםנגי_יםט, זייער אין ליטעראטור קינסטלערישע די
 שטאנדפונקט אפן שטייט מע או פראקלאמירן, מיט בלויז באגענוגענען

 מוז גרופע ליטערארישע יעדע רעוואליוציע. פראלעטארישער דער פון
 ליטעראטור, דער אף ווירקונגען די פון אפצאמען שארף דעם, כוץ זיך,

 דעם פירן און עלעמענטן, עקספלואטאטערישע די מיצאד גייען וואם
 ליטע־ ?ידישע א מין. דעם פון פרווו יעטווידן קעגן קאמף פארביסנסטן

 דער פרן אפגרענעצן שארף באזונדערם אויך זיך מוו גרופע רארישע
 פון פאן דער אונטער גייט וואס ליטעראטור, אויסלענדישער ?ידישער

 דער פון שעליכעם דאם אוים פילט און אידעאלאגיע בורזשראזער דער
 אין ליט;ראטור די $ט דאך פארנעמט באדויערן, צום בורזשואזיע.

 פארשווי_יגן און ארט, ערשטע דאם בעקאמעם מאסשטאב אלוועלטלעכן
 פון דעקלאראציע דער אין שעדלעך. העכסט איז איר צו באציונג די

 איז דאם אז מעגלעך, דערמאנט. ניט דעם וועגן אבער ווערט "בוי"
 די געבן באדארפט וואלט "בוי" אז מיר, מיינען אלנפאלם, צופעליק.

 זיין אין אריינלייגן קאנען ניט זאל מע קעדיי דערקלערונג, געהעריקע
קאוואנעם. ?ידישיסטישע קיין דעקלאראציע

 באציונג איר וועגן גארניט אויך רעדט "בוי" פון דעקלאראציע די
האבן וועלכע גאכווייענישן, נאציאנאליסטישע די פון רעשטלעך די צו
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 געפונען האבן און ליטעראטור יידישער דער אין ארט אן איצט ביז נאך
 און ווערק. ריי גאנצער א אין צוריק לאנג גארניט אויסדרוק זייער
 ריכטיקער קיין זל_ין ניט ס׳קאן פעלער. באדכיטנדיקער א אויך אין דאם

 צו באציונג קריטישע די ס׳פעלט ווען שאפן, ווי_יטערדיקן צום צוגאנג
 גפונקט "בוי" פון דעקלאראציע דער אין פארגאנגענהי_יט. אייגענער דער

 נאכאקטיאבע־ יירישער דער וועגן שוואכים פיל דאפקע געזאגט ווערט (12
 פאר־ די וועגן געזאגט ניט גארנישט אבער ס׳ווערט ליטעראטור, רישער

 וואס וועגן, נאציאנאליסטישע פארקרימטע און אראפגליטשונגען שיידענע
ארט. אן געהאט פארט האבן

 פאראקטיאבע־ דער פון קלאסן־אנאליז קיין געגעבן ניט אויך ס׳ווערט
 בעסטע "דאם קאן אפשאצונג אזא אן און ליטעראטור, ?ירישער רישער

 ליטערא־ יירישער עלטערער דער אין פאראן איז וואם שענסטע", און
 אויצער אלם עם באטראכט "בוי" פון דעקלאראציע די וואם און טור,

 קליע־ דער פון ארעמם די אין אזש פארפירן ווערטן, דויערנדיקע פון
 ליטעראטור דער צו אז געדענקען, דארף מע אידעאלאגיע. בירגערלעכער

 אויסגעשלי־ מיטן צוגיין שטענדיק מען דארף פארגאנגענהי_יט דער פון
 פון קלעם אין ארי_ינפאלן מען קאן אניט מארקסיזם, פון געווער פענעם

 ווערט "בוי" פון דעקלאראציע דער אין—אידעאלאגיע, בורזשואזער רער
געזאגט. ניט גארנישט דעם וועגן

 געזאגט ניט גארנישט "בוי" פון דעקלאראציע דער אין איז ווידער
 וואם ליטעראטור, דער אין יערירע־שטימונגען צו באציונג דער וועגן

 וועלכע אף בריקן, די אלם באטראכט צ.ק.ק.פ.)ב(או. פון רעזאליוציע די
 די פון ווירקונגען פרעמרע ליטעראטור אונדזער אין אריין זיך רי_יםן עם

קלאסן־גרופירונגען. פי_ינטלעכע
 עמעם, אפילע, זיך פרוווט "בוי" פון דעקלאראציע די מער, נאך

 יערידע־שטי־ האלטן וועלכע די, מיט פאלעמיזירן צו פארשטעלטערהייט,
 אידעאלא־ פארטיי דער צו פי_ינטלעכער א פון אויסדרוק אן פאר מונגען

 דעקלא־ דער פון אווטערן די אויסן דען זיינען וואם אינדערעמעסן, גיע.
 דעם ארום שאפן נישט טאר "מע (11 )פונקט ווערטער די מיט ראציע

 מיט מאסקירן צו זיך שטויסן אים זאל וואם אטמאספער, אזא קינסטלער
 אז געדענקען, דארף "מע זאץ מיטן אדער פארמולירונגען׳/ אנטליענע

 אינער־ זי_ין פון דערפארונג, זיין פון אפ זיך רי_יםט וואס קינסטלער, דער
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 אנדער^ז אדער אזוי ניט אריב דעמאראליזירט/ איז אכראיעם־געפיל, לעכן
 און פען שרייבערם דעם פון ארוים קומט עם וואם אלץ, בארעכטיקן
 שרייבער יעדער דארף געווים, אנפאלן? אלערליי פון עם פארטיידיקן

 שרי״יבן ארן אוועקזעצן ניט זיך קאן שרי_יבער דער אופריכטיק. שרייבן
 ראזע אין לעבן דאם און וועלט די באשרייבן און טאן מונטערן א אין

 איז ער ווען ערד", דער אף אים בא זיך לייגט הימל "דער ווען פארבן,
 דאך באשטייט דערין אבער פעסימיזם. שווארצסטן מיטן דורכגעדרונגען

 וויל וועלכע ארגאניזאציע, שרי_יבערישער דער פון אופגאבע די טאקע
 געזעלשאפטלעכקי_יט, פראלעטארישער דער פון טייל ארגאנישער אן זיין
 אירן מיטגליד יעדן בא יערידע־שטימונגען די אט באקעמפן דארף זי אז

 זיין צובינדן אים מיטהעלפן דורך האריזאנט, זיין מאכן ברייטער דורך
ווירקלעכקי_יט. אוגדזער פון מאמענטן פאזיטיווע די צו אופמערקזאמקי_יט

 אז ניט, אויפן .בעשום באדי_יט יערידע־שטימונגען קעגן קאמף דער
 ווירקלעכ־ דער פון פראצעסן די מאכן גרינג און פארביליקן דארף מע

 אין פאזיטיווע דאם בלויז שילדערן מוז שרי_יבער דער אז אדער קייט,
 אפשפיג־ אן ווערק זי_ינע אין גיבן דארף שרייבער דער לעבן. אונדזער

 די פארשווי_יגן. ניט זאך קיין טאר ער נעגאטיוון. דעם פון אויך לונג
 די געבן ניט אונדז דארף ער צוגאנג. דעם אין נאר באשטייט פראגע

 איז וואם אזוינם, עפעם ווי ווירקלעכקי_יט, אונדזער פון זייטן פינצטערע
 דעם פון ווארצלען די אופדעקן דארף פארקערט, שרי_יבער, דער אייביק.

 בא־ מוז וואס אזוינם, עפעס ווי באטראכטן דאס דארף ער נעגאטיוון.
 דעם בויגן מוז מע פארוואם אזוינם, עפעם ווי ניט און ווערן, קעמפט

 גרויסער דער פון פאן אפן נאר נעגאטיווע דאם גיבן דארף ער קאפ.
 און ראטנפארבאנד, אינעם געפירט ווערט עם וואס ארבעט, שעפערישער

 לעבנס־קאט־ גאנצן פונעם אפגעריסן איז וואס אזוינם, עפעם ווי ניט
פלעקם.

 די אויסגעדריקט לעבלעך צו דעקלאראציע דער אין איז ווי_יטער
 אפן שרי_יבער. די צווישן פארייניקונג אינטערנאציאנאלער צר שטרעבונג

 כאגע־ ניט זיך מען קאן דיקטאהור פראלעטארישער דער פון יאר צענטן
 כאווערישע אין "אריינטרעטן ווי פארמולירונג, אזא מיט בלוין נוגענען

 אנדערשפ־אכיקע פון גרופירונגען רעוואליוציאנערע די מיט באציונגען
 א אן אז קלאר, דאך ס׳איז ראטנפארבאנד". אונדזער אין ליטעראטורן
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 “אינטערנא אין שרי_יבער רעוואליוציאנערע די פון פארייניקונג פעסטער
 קאמף דער דערפאלג מיט ווערן געפירט ניט קאן מאסשטאב ציאנאלן

 נאצי־ דעם קעגן און ליטעראטור דער אף אנגריף בורזשואזן דעם קעגן
 ליטערארישע די דערשי_ינונג־פארמען. זיינע פון איינעם אלם אנאליזם,

 אוט־ מוז ארט, אנגעזען אן פארנעמט קאמף דער אט וועלכער בא גרופע,
 מאסשטאב, אינטערנאציאנאלן אין זיך פארייניקן צו שטרעבן באדינגט

 בי_יקומען מעץ קאן פראנש אינטערנאציאנאלן ברייטן א מיט נאר ווי_יל
ליטעראטור. דער אין אידעאלאגיע בורזשואזע די

 די מיט פארבינרונגען וועגן ווו ,1 י פונקט דער אז קלאר, ס׳איז
 ווי ווערטער, אזוינע מיט זיך רעדט קרי_יזן ליטערארישע אוקראינישע

 קיינעם פראט דעם אין קאן קאנטאקט", לעבעדיקן א אין "ארי_ינטרעטן
באפרידיקן. ניט

 לעצטע די פאר קומט ליטעראטור אוקראינישער דער אין ווייטער.
 ליטערא־ פארשיידענע צווישן קאמף אידעאלאגישער העפטיקער א צי_יט

 א האין מוז ארגאגיזאציע ליטערארישע ?ידישע א גרופירונגען. רישע
 זי נייטראל. זי_ין ניט קאן זי קאטף, דעם אט צו שטעלונג באשטימטע

 רעדט "בוי" פון דעקלאראציע די זי. גייט וועמען מיט קלאר, זאגן דארף
 ניט אבסאליוט ם׳בלי_יבט זויהער־לאשן: מין א מיט דעם וועגן אבער
האנט. בא האנט גיין זיך קלייבן זיי גרופירונג וועלכער מיט קלאר,

 זייגען "אסאציאציע", דער פון דעקלאראציע דער אנבאלאנגט וואם
 קלאר דאפקע "בוי", אין פארשוויגן זיעען וואס מאמענטן, אלע די אט
 ארו־ס־ ניט דעקלאראציע די קאן זי_יט דער פון פארמולירט. די_יטלעך און

זיך. צו טי_ינעם שום קיין רופן
 "אסאציאציע" דער פון דעקלאראציע דער אין מאמענט איין אף
 פרע־ די לויט שטייט, אסאציאציע" די אפשטעלן. דאך זיך מיר דארפן
 "וווכפפ". צו נאענט דעקלאראציע, דער אין ארויסגעזאגט ווערן וואם ציפן,

 און שריט ווי_יטערדיקן דעם מאכן דארף זי אז לאגיש, שטאמט דערפון
 די ניט דערווי_יל נאך וואגט טריט דעם אף "וווספפ". אין אריינגיסן זיך

 מין א אזויארום, זיך, מיט פאר שטעלט "אסאציאציע" די "אסאציאציע".
 אסא־ די אדער ביידע: די פון איינס זי_ין וועט דא און "קאמבונד". ליטערארישן

 דאן זעלבשטענדיקייט, ארגאניזאציאנעלער איר בא פארבלייבן וועט ציאציע
שפארט וואם נאציאנאליזם, דעם זיין צו גויווער שווער זיין איר וועט
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 $דער, סוויווע, ?ידישער דער אין לעכער אלע פון טאג היינטיקן בא
 וואם פאזיציעם, רעוואליוציאנערע די אף פעסט בלי_יבן וועלן וועט זי אויב

 דעם אף גיין מוזן זי וועט דעקלאראציע, דער אין אויסגעדריקט זיינען
 ארבעטער־באוועגונג, ?ידישע די גיין געמוזט ס׳האט וועלכן אף וועג,

 אינטערנאציא־ דער פון טייל ארגאנישער אן ווערן מוזן וועט זי ה., ד.
 זי גערעדט, קורץ שרגיבער. פון ארגאניזאציע כראלעטארישער נאלער

 דורב־ דאם וועט זי פריער וואט און "וווספפ". אין אריינגיין מוזן וועט
 דער פאר אויך מעמיילע ארן איר פאר זי_ין וועט געזונטער אלץ מאכן,

 מ־ט־ אלע ניט אז מעגלעך, ליטעראטור. יידישער דער פון אנטוויקלונג
 גיין. צו ווי_יט אזוי מוט דעם האבן וועלן "אסאציאציע" דער פון גלידער

 דערוואקסן שוין זל_ינען וואט די, אפשרעקן ניט אבער דארף דאס
דעם". צו

 גע־ "אסאציאציע" די איז לעוויטאן, כ׳ דער אן ריכטיק ווי_יזט עם ווי
 אסאציא־ אוקראעישער דער בא סעקציע א ווערן צו וועג אפן שטאנען

 באטראכט טאקע זיך זי האט אזא אלם שרי_יבער, פר^לעטארישע פון ציע
אנטשטיין. איר פון אנהייב פונעם
 ליטע־ און אי_ינשטעלונג אידייישער דער פון כאראקטעריסטיק גענויע א

 געבן מיר וועלן "כוי״־גרופע דער פון פראקטיק ראריש־קינסטלערישער
 אין ליטעראטור־באוועגונג יידישער דער וועגן קאפיטל )אינעם ווייטער

 נייטיק איז איצט שוין אבער (.1928~1930 פעריאד אינעם אוקראעע
 גרופירונג ליטערארישע געשאפענע נארוואם די אז אונטערצושטרי_יכן,

 אלפאר־ אן אפילע און אלוקראעישן אן געטראגן האט וועלכע "בוי",
 ד. כ׳ דער געווען איז לידערם אירע פון )איינער כאראקטער באנדישן

 נוסינאוו.(, כ׳ דער געווען איז מאסקווע אין "פארשטייערשאפט" איר פעלדמאן.
 אנטיפארטיי?שעטראצקיםטישעאוןנאציאנא־ פון אויסדרוק אן געווען איז

 פעייאד יענעם אין זיך האבן עם וועלכע מיט שטימונגען, ליסטישע
 דעם וועגן אינטעליגענץ. קליינבירגערלעכע טיילן געוויסע ארומגעטראגן

 "וווספפ" יידסעקציע דער אין (1931 )אפרעל מעלדונג זי_ין אין האט
פעלדמאן: ד. כ׳ דער געשריבן

 די געווארן געשאפן איניציאטיוו מיין לויט איז יאר ־טן1927 "אין
טראצקיסט, א געווען דעמאלט בין איך "בוי". פארייניקונג ליטערארישע
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 שאפן צו טראצקיסטן די פון אינטערעסן די אין געווען אויך איז עם און
 דער קעגן אומצופרידנקייט "נאציאנאל־קולטורעלע" א אוקראעע אין

 האט וואם פראגע, נאציאנאלער דער אין ליניע לענינישער ריכטיקער
 געווען איז עם ק.פ.)ב(או. די דורכגעפירט איצטער, ווי פו-קט דעמאלט,

 רואם שרי_יבער, יידישע פון ארגאניזאציע אן שאפן צו אינטערעסן די אין
 שרייבער־ארגאגיזאציע אוקראעישער דער מיט פארבונדן ענג זיין זאל

 פארטיי, דער פון )שפעטער( געווען פארורטיילט איז וועלכע "וואפליטע",
נאציאנאליסטישע. אלם

 פליום )טראצקיזם מיינע ליניע אגטיפארטיעשע דידאזיקע כאטש
 באשטאנדטייל קי_ין געווען ניט אפיציעל איז נאציאנאל־אפנויגלערישקי_יט(

 "בוי" פון כאראקטעריסטיק די אבער קאן "בוי", פון פלאטפארם דער פון
איינע: נאר זיין

 אנטי־ אן געווען אביעקטיוו איז "בוי" פארייניקונג ליטערארישע די
 פון געביט אין ארגאניזאציע נאציאנאל־אפנויגלערישע פראלעטארישע,

 אויסגעדריקט האט וואם ארגאניזאציע, אן—ליטעראכור, ?ידישער דער
 קליע- ?ידישער דער פין אומצופרידנקייט די אויפן ספעציפישן איר אף

 ק.פ,)ב(או. די וואס ליניע, ריכטיקער דער מיט אינטעליגענץ בירגערלעכער
 דער אין בויונג קולטורעלער נאציאנאל דער פון געביט אפן געפירט האט

(.120 ז. .1931 סא 4־5 )״פראליט״ סוויווע״. יידישער

 ווינער, מ. "בוי״־גרופע, דער פון מיטגליד אנגעזעענער צווייטער א
 "פראלעטארישע רעראקציע אין בריוו זי_ין אין גרופע דער וועגן האט
פאלגנדיקס: געשריבן 1932 פעווראל 24 פארן )קיעוו( פאן״

 אפארטוגיםטישע, רעכט אויסגעדריקט האט "בוי" ליטארגאניזאציע "די
 דעקלאראציע, ליטערארישער איר אין םי_י אידעאלאגיע קליינבירגערלעכע

 ווי־ )פעלדמאן, מיכגלידער אירע פון ביכער טייל ווי_יט־גרעםטן אינעם םי_י
 אירע, קאנצעפציעם באשטימטע אין אויסלענדער(, פינינבערג, לוריע, נער,

 ליטעראטור, פראלעטארישער דער צו קעגנערשאפט איר אין לעמאשל,
 אין האנאכעס טראצקיסטיש־וואראנסקישע אויםדריק צום געקומען זיינען

 צווישן אז פארשטענדלעך, דעריבער איז עם ליטעראטור. פון פראגעם
)פעלדמאן(. כראצקיסט א כאווען געקענט זיך האט "בוי" פון מיטגלירער די
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 ארגאני־ דערדאזיקער פרן שעדלעכקי_יט באזונדערע די באווייזט דאם
זאציע".

 כאוויירים אנפירנדיקע צוויי וואם כאראקטעריסטיקעם, צוויי די
 זי כאראקטעריזירט "בוי״־גרופע, דער געגעבן האבן קאמייניסטן( )ביידע

 באשטע־ כאראקטעריסטיקעם די אויסקימען אונדז וועט ווייטער אינגאנצן.
 טעטיקייט קינסטלערישער און ־פאליטישער ליטעראריש דער מיט טיקן

.1930־1927 יארן די אין "בוי״־גרופע דער פון
 ליטערארישע נייע אוקראינע אין אוף קומען 1926^1927 יארן די אין
 זאוואד פון געקומען יוגנט, ליטערארישע א אוים וואקסט עם קויכעם.

 קאמיוג, דעם אדום זיך ארגאניזירט יוגנט ליטערא־ישע די פאבריק. און
 אין פראגע. דער אטא אופמערקזאמקי_יט אסאך זייער אפ גיט וועלכער

 פרא־ א—"מאלאדניאק" דער געגרינדעט 1927 אנהייב ווערט אוקראינע
 צו צוועק א זיך פאר שטעלט וועלכע ארגאניזאציע, לעטאריש־קאמיוגישע

 און יערידע־שטימונגען קעגן אפנויגן, נאציאנאליסטישע אקעגן קעמפן
 ערשטער דער דערשיינט 1927 יאנוואר "וואפליטע". קעגן דעקאדאנם,

 פארווארט זי_ין אין שרי_יבט יועלכער "טאלאדניאק", זשורנאל פון נומער
פאלגנדיקם:

 פאנאנדערלייגן מען פרוווט לאזונגען פארמעלע פארשיידענע "אונטער
 ליטעראטור פראלעטארישער אוקראעישער דער פון אנהייבן ערשטע די

 דעם און פראלעטאריאט קעגן פראנדע נאציאנאליסטישע א שאפן און
 אריענטאציע וועגן געווארפן האבן זיי וואס לאזונגען, די פ.ם.ר.ר. גאנצן

 אייניקע אף געווירקט האבן אייראפע, פסיכאלאגישער בורזשואזער דער אף
שרי_יבער. אונדזערע
 פון כאוויירים באזונדערע אונכערגעכאפט האבן לאזונגען די אטא

 אנט־ פולשטענדיקן א צו דערפירט און פארטיפט זיי "וואפליטע",
 וועגן די בענעגייע פארטיי דער פון באשלוסן די קעגן זיך קעגנשטעלן

אוקראעע. פראלעטארישער דער פון אנטוויקלונג קולטורעלער דער פון

 פעם־ די פארטיידיקן געקענט ניט בלויז ניט האט "רואפליטע" בעיים
 אונרז צו ני_ינטלעכער דער פון ליטעראטור פראלעטארישער פון טונג
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 אונטער ארונטערגעפאלן איז זי פארקערט, קאמפאניע, נאציאנאליסטישער
 עלעמענטן אף ווייטער אף אריך קרענקט "פלוג" דער בעיים ווירקרנג, איר
 מאכן צו פררררן קויכעס נאציאנאליסטישע די און ווולגאריזאציע, פון

 פון טייל א ווי אוקראינע, סאציאליסטישער דער אף אנפאלן ני_יע
 פארבאדע־ די פאר קאמף פון לאזונג דעם ארוים מיר ווארפן פ.ם.ר.ר.,

 אוקראעישער אקטיאבערישער דער פון וורקם און אנטוויקלונג פון גונגען
 איינקלאנג אין איז וואם מאך פראלעטארישן איר פאר ליטעראטור,

 פראלעטארישע יונגע די פון ארגאניזירונג דער פאר עפאכע, אונדזער מיט
 פרא־ פונעם אוואנגארד מיטן האנט בא האנט גיין וועלן וואם קויכעם,

קאמיוג. דעם און פארטיי קאמוניסטישער דער—לעטאריאט

 פראלעטארישער פון ארגאניזאציע אן שאפן צו מיטהעלפץ וועלן מיר
 אייניקייט די און פארשסארקונג די בלויז יוייל אוקראעע, אין ליטעראטור

 קאפיוג און פארטיי דער פון אנפירונג דער אונטער קרעפטן אונדזערע פון
זיג". צום פירן אונדז וועט

(.1927 .1 נום. )״מאלאדגיאק״,

 דער צונויפגערופן ווערט י^ר( 1927 )אנהייב צי_יט דערזעלבער אין
 און שרייבער פראלעטארישע פון צוזאמענפאר אלוקראעישער ערשטער

 שרי_יבער פראלעטארישע פון אסאציאציע אלוקראינישע די זיך שאפט עם
),וווספפ"(.

 זיינען וואס שרי^בער, טייל א פון געווארן געשאפן איז וווםפפ"" דער
 פון יונגווארג, שרי_יבערישן דעם פון ,הארס", אין אריינגעגאנגען םר?ער

אנד. און "פלוג״־מיטגלידער
 צו ציל א געשטעלט אנטשטיין זי_ין פון גלי_יך זיך האט "וווגפפ" דער

 אקאדעמיזם, דעם קעגן ,וואפליסע", פון נאציאנאליזם דעם קעגן קעמפן
 יערידע־ קעגן אייראפע", ,פסיכאלאגישער דער אף אריענטאציע קעגן

 קולטורן די צווישן צוזאמענארבעט ברידערלעכער א פאר שטימונגען,
 וועלכן מיט מאניפעסט, א אין פ.ם.ר.ר. אין וווינען וואם פעלקער, די פון

 געזעל פראלעטארישער דער צו געווענדט זיך האט צוזאמענפאר דער
קאנקרעטיזירט. אופגאבעם אלע די ער האט שאפטלעכקי_יט,
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 פון צוזאמענפאר אלוקראינישן דעם פון מאניפעסט
שרל_יבער פר^לעטארישע די

לאר( 1927 יאנוואר 28)

 ערשטער דער צונויפגעקומען זיך איז באדינגונגען קאמפליצירטע בא
שרי_יבער. פראלעטארישע די פון צוזאמענפאר אלוקראינישער

 און פאליטישן מיטן נאר ניט זיך באגרענעצט קלאסנקאמף דער
 זיך וויקלט אנשטרענגונג און קראפט גרויסער א מיט לעבן. עקאנאמישן

 קינסט־ דער אין קולטור־בויונג, דער אין קלאסנפראנט דער פאנאנדער
ביפראט. ליטעראטור לערישער

 קליינבורזשו־ און בורזשואזע די זוכט נעפ"" פון באדינגונגען די אין
 דערצו, מיטברענגען אדום אזו ווי מיטלען, "אוסטריאלאוושטשינע" אזע

 קאפיטא־ א אין ווערן איבערגעבוירן זאל ארדענונג סאוועטישע די אז
 ליטעראטור, די באזונדערם קונסט, די אויסנוצן אויך וויל זי ליסטישער.

 פאפוליאריזירן צוליב פארם, אידעאלאגישע בוילעטע אמערסטן די אלם
 רעוואליוציאנער־ די פאנאנדערלייגן צו קעדיי און אירע אידייען די אט

ראטנגעזעלשאפט. דער פון פסיכאלאגיע אקטיווע
 בורזשואזע אלטע די צו קער דעם ליטעראטור דער אין פריידיקנדיק
 טי_ימים" "טאקטישע איבער אפט איז וואט ענדציל, אלם לעבנם־נארמען,

 קער דעם אט פאר באזע אידעאלאגישע אן צוגרייטנדיק פארמאסקירט,
 וועלט־באנעם, בורזשוא־באלעבאטישן דעם לייענער באם אי_ינפלאנצן דורך
 פארשפרייטן אף אופמערקזאמקייט באזונדערע א בורזשואזיע די לייגט

 זיי פארמאסקירנדיק געזעלשאפט, דער אין אידייען נאציאנאליסטישע
 פארשטייט זי ווי_יל "אייראפעחאציע", פסיכאלאגישער פון לאזונג מיטן
 פארשיידענע די צווישנאנאנד צעקריגן וועט זי ווען אז גוט, זייער

 פאר וועג דעם אפרליניקן דעם דורך זי וועט ראטנפארבאנד, פון פעלקער
 אינטער־ פאליטישער, אויך שפעטער און אינערלעך־אידעאלאגישער, אן

 אירע אלע אן זי שטרענגט באזונדערם קאפיטאל. דעם מיצאד ווענץ
 קולטורן פראלעטארישע די צווישן טהאם א אויסצוגראבן אף קויכעם

ראטן־רוסלאנד, אין און ראטן־אוקראעע אין
 קולטור בורזשואזער דער פון פראנט ארכאדאקםאל־בורזשואזער דער

 ביסעלע דאם אייכעס. זיין לויט םי_י קאמעס, זיין לויט םל_י זייער^שוואך איז
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 שום קייץ האבן ניט וועלן נאציאנאליזם זאאלאגישן דעם פון איועאלאגן
או.ם.ר.ר. פון געזעלשאפטלעכקייט ברייטער דער אף רוירקרנג מעגלעכע

 די פון ארבעט פארטאמענדיקער דער אין ליגט הויפט־געפאר די
 אפילע אפט זיך שטעלץ וועלכע אידעאלאגן, בורזשואזע דורכגעטריבענע

 שטייענדיק ראטן־ארדעגונג. דער פון פרי_ינט און אנהענגער פאר ארוים
 ליטערא־ דער אין איין זיי פלאנצן ראטן־פלאטפארם, דער אף פארמעל

 אידעאלא־ זייער פון עלעמענטן סיטטעמאטיש, אבער אומבאמערקט, טור
 עלעמענטן די אט מיט אן זיי שטעקן וועלט־באנעם, עטשעטישן און גיע

 פראלע־ דער אין פארהארטעוועטער ניט וואקלדיקער, דער פון טייל א
 א אדעי אי_ין איר אין זיי פלאנצן אינטעליגענץ, אידעאלא״יע טארישער

 שעפערישע די אין אומגלויבן אן אדער וועלט־באנעם, נאציאנאליסטישן
 טקעפ־ אידיי?שן אן אי_ין איר אין זיי פלאנצן רעוואליוציע, דער פון וועגן
 אין ניט אינגאנצן איז דאס וואט זיך, נודיען פעסימיכטישע מין א טיס,

 פון פטיכאלאגיע מוטיקער און ווילנקרעפטיקער דער מיט איינקלאנג
. צוקונפט. די געהערט איש וואט קלאם, זיגערישן דעם

 דער אויך אומופהערלעך וואקסט עם אז געדענקען, אבער דארף מע
 אין ליטעראטור פראלעטארישער דער פון פראנט פ־אנט־דער צווייטער

 כארקאוו, אין שרי_יבער־גרופעם אוקראעישע די וואקסן עט אוקראינע.
 "מאלאד־ שרי_יבער־גרופע קאמיוגישע די דניעפראפעטראווטק, אדעם, קיעוו,
 די אויך ווי "זאבאי", שרי_יבער פראלעסארישע פון גרופע די ניאק",

 וועלכע^דינען אוקראינע, אין שרי_יבער ?ידישע און רוטישע פון גרופעם
 דער אין טענדענצן נאציא:אליםטישע די מיט מאסקים ניט בלויז ניט

 אומקאמפרא־ און אומבעראכמאנעסדיקן אן דערקלערן זיי נאר ליטעראטרר,
אידעאלאגיע. בורזשואזער דער קאמף מיסדיקן
 אין שרי_יבער פראלעטארישע די פון צוזאמענפאר ערשטער דער

 דער פון קלאםן־אופגאבעם די רועגן באוווטטזיין פולן אין אוקראינע,
 פאראנטווארטלעכקי״יט, גרויסער דער וועגן ליטעראטור, פראלעטארישער

 לאזונג דעם ארוים רוקט ארוף, אים אף לייגט פראלעטאר?אט דער וואט
 קלאטן־פארבאנד איגטערנאציאנאלן אן פאר קאמף אנטשלאטענעם פין
 נאציאנא־ באלעבאטישער דער קעגן אוקראינע אין ליטעראטור דער פון

 ווילנקרעפטיקן, א פאר קאמף א פץ לאזונג דעם ליטעראטור, ליסטישער
 דעם קעגן ליטעראטור, דער אין וועלט־באנעם פראלעטארישן אקטיוון,
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 פאר קאמף פון לאזרנג רעם וועלט־באנעם, פאסעיסטישן ארן בררזשראזן
אינדיווידראליסטיש־באהעמישער. דער קעגן קינסטלערישקי_יט סאציאלער

 דעם פון טראדיציעם בררזשראז־ליטערארישע די אף זיך אנשפארנדיק
 געווען איז ליטעראטרר בררזשראז־אינטעליגענטישע די ורען פעריאד,

 פאר איבערגעלאזט האט און קרלטרר־פראצעם דעס אין העגעמאן דער
 און מי בלריז פריערטרם ארמפארמעגלעכן דעם און פראלעטאריאט דעם

 איינהאלטן בררזשראזיע ניי־אופגעקרמענע די איצט אויך וויל ארעמקי_יט,
 בא־ דעריבער ליטעראטרר. דער אף מאנאפאל די אט הענט אירע אין

 בררזשראז־באלעבא־ דער אף אנגריף אונדזער סאנים אונדזערע טראכטן
 אומפאר־ די פילנדיק ביכלאל; קרלטור קעגן קאמף א פאר קולטור טישער

 אף ווי דעם, אף זיי קוקן מאפאלע, אייגענער זייער פון מי_ידלעכקי_יט
קולטור. אלמענטשלעכער דער פון מאפאלע א

 פראלעטארישע די צו האם אפן באזירט רואם איבערצי_לגונג, אזא
 נאר ווי_יזט פיקקייטן, שעפערישע זייערע אין גיטגלויבן אפן און מאסן

 ארעמקייט אידעאלאגישע די און באגרענעצטקי_יט קולטורעלע די ארוים
 וועלכע שרי_יבער, אוקראעישע די פון טייל קליינבירגערלעכן דעם פין

 בררזשראז־באלע־ דער אויסער קרלטור, אנדער קי!ן פאר ניט זיך שטעלן
 הענט זייערע פון ארוים שלאגט ווירקלעכקי_יט הארטע די באטישער.

קונסט. דער אין מאנאפאל אף האפענונגען לעצטע די אט אויך
 וואס מאכט, פאליטישע די אויסגעקעמפט האט וועלכער קלאם, דער

 ראטנבויונג, די טעמם אומגעהערטן שטארקן, א מיט פאנאנדער וויקלט
 קולטו־ — דריטן דעם אף אויך זיגן אומפארמיידלעך היסטאריש וועט
איצט. פאר שויץ קומט זיג דער אט און פראנט, רעלן

 פון געשיכטע גאנצער דער פאר ניט קיינער ווי ראטנמאכט, די
 מיט ניט זי פארייניקנדיק אוקראיניזאציע, די פארברייטערט אוקראינע,

 נאר באגרענעצטקייט, נאציאנאלער פון אידייע שמאל־פראווינציעלער דער
 אלוועלט־ דעם נון וועלטאנשויונג קאמוניסטישער ברייטער דער מיט

 ניט־ א ביז פאנאנדערגעוויקלט האט ראטנמאכט די פראלעטאריאט. לעכן
 און ארבעט־מאסן ברייטסטע די צווישן בילדונג די פארנעם געזעענעם

 פרן צי_יט דער אין געווען ס׳איז רוי פניי, פריווילעגירטע די צווישן ניט
הערשונג. בורזשראזער דער
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 פון געביט אפן אויך ארבעט די פאנאנדערגעוויקלט זיך האט ברייט
 אוקראמישע די אויסגעוואקסן איז פארנעם אומגעהערטן אן קונםט,־־אין

ליטעראטור. קינסטלערישע די און פרעסע
 קולטור אוקראינישער דער כון אופבלי סאוועטישער עמעסער דער

 נאצמינדעיהי_יטן די פון קולטור דער פון ביינער" "די אף ניט שטייט
 אוקראך די זיף ווילט עם און געוואלט זיך האט דאם ווי אוקראינע, אין

 נאצמינדער־ די פון קולטור־אופבוי דער פארקערט,—שאוויניסטץ, נישע
 וואקסט ארבעטמאסן ברייטסטע די פון אנטייל אקטיוון דעם בא הי_יטן

 אוקראעישע די ווי מאם, דערזעלביקער אין פאנאנדער זיך וויקלט און
 פראלעטא־ פון מיטארבעט ברידערלעכע די געשאפן ווערט עם קולטור.

 פון אינטענסיווקייט די מער נאך סטימולירט וועלכע קולטורן, רישע
 אינטערנאציאנאלן דיער מער נאך פארשטארקש אנטוויקלונג, זייער

האריזאנטן. ברייטע ני_יע פאנאנדער וויקלט און מ>הום
 אייגענעם זייער נאציאנאליסטן אוקרא?נישע די פילן אומזיסט ניט
 קליינינקע די אוקראיניזאציע. סאוועטישער דער אין אומקום נאענטן

 שאוויניזם, באלעגופישן כוטערדיקן, דעם פון פארבלענדט מענטשעלעך,
 ארגאניזירן צו מיטל א אלם קונסט, די כאטש זיך פאר איבערלאזן ווילן

 וועט אבער פראלעטאריאט דער אידעאלאגיע. אונדז צו םי_ינטלעכע די
 אזוי, פונקט געווער, לעצטע דאס אט אויך הענט זידערע פון אויםרי_יםן

 דער בא אויסגעריסן בירגער־קריג פון פראנטן די אף אמאל האט ער ווי
הארמאטן. געדונגענע די הענט די פון ארמיי באלעגופישער
 פרא־ די אויגן אונדזערע פאר וואקסט אומופהערלעך נאר פאמעלעך,

 ני_יע און ני_יע אלץ ארוים רוקט יאר איטלעך ליטעראטור. לעטארישע
 וועלכע ארבעט־מאסן, די פון טיפענישן די פון שטאמען וועלכע נעמען,
 קלאסן־וועלט־ פראלעטארישן זייער ליטעראטור דער אין ארי_ין טראגן
 רעוואליוצי־ דעם פון פסיכאלאגיע די איר דורך ארגאניזירן און באנעם
 מילי־ די אף םי_י קאמפן ני_יע פאר געזעלשאפש אונדזער אין טייל אנערן

 קולטורעלן און עקאנאמישן פון געביסן די אין סיי פראנטך טערישע
אופבוי.
 קויכעם שעפערישע בעסטע די פארייניקנדיק ליטעראטור, די אט
 מיט־ פון מעגלעכקי_יטן ברייטסטע די אוף עפנט פראלעטאריאט, פונעם

 זיך אופריכטיק ווילן וועלכע עלעמענטן, מיטלפויערישע די פאר ארבעט
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 פראלעטא־ די פראלעטאריאט. פונעם אידעאלאגיע דער צו דערנעענטערן
 עוואליוציע. די אט דורכצומאכן מעגלעכקי_יט די זיי גיט ליטעראטור רישע

 אנטשלא־ אן ליטעראטור פראלעטארישע די אבער דערקלערט איינצי_יטיק
 ליטעראטור די אויסנוצן ווילן וואם אלע, די מילכאמע אידיילשע סענע
קלאסן. אונדז פאר פי_ינטלעכע די פון אינטערעסן די צוליב

 וועט פראלעטאריאט דעם יונגע. א זייער נאך איז באוועגונג אונדזער
 בעסטע דאם נעמען דארפן וועט ער זיך, לערנען צו פיל אויסקומען נאך
 ענגער אן אין איינצעטיק ארבעטנדיק קולטור, אייראפעישער דער בא

ראטנפארבאנד. פון פעלקער די מיט פארבינדונג
 אופגאבעם, די פון ריכטיקי_יט דער אין זיבערקייט פולער דער מיט

 ארן פאראנטווארטלעכע די אן מיד הייבן אונת, פאר שטייען וואם
 וועגן אויסגעטראטענע נארוואם די מאכן ברייטער פון ארבעט שווערע

ליטעראטור. פר^לעטארישער דער פאר
 מאסן, פראלעטארישע ברייטטטע די פון שטיצע דער אף זיך אנשפארנדיק

קולטור. אלמענטשלעכער דער פון אופבלי מעכטיקן דעם צו גיין מיר וועלן
 פון פיאנערן ערשטע די פון טראדיציעם די פון זיך אפז^ננדיק ניט

 ווי_יטער גיין זיי, פאראטנדיק ניט מיר, וועלן ארקראינע, אין אקטיאבער
וועג". דעם אט אף פארוים אומופהערלעך פארוים,

 גע־ צוזאמענפאר אפן האט שרי_יבער פראלעטארישע ?ידישע די פון
 פאר־ א מיט ארויסגעטראטן איז גילדין גילדין. כ. בלויז אנטייל אן נומען
 פארטראג דער ליטעראטור. יידישער דער פון צושטאנד דעם וועגן טראג
 צושטאנד דעס וועגן בילד ריכטיק קיין געגעבן ניט אבסאליוט אבער האט

 אין געזען ניט האט גילדין ליטעראטור. סאוועטישער ?ידישער דער פון
 דעם דערשאצט ניט האט ער דערגרייכונגען, שום קיין ליטעראטור דער

וו. אז. א. מיטלויפער די אפגעשאצט לינקאטשיש אירן, וווקם
 האט "וווספפ״־^רגאניזאציע דער מיט פארבינדונג די אי_ינגעשטעלט

 רעוואליו־ יידישע די פון אסאציאציע די ארום יאר האלב א אין אומגעפער
קיעוו. אין געווארן געשאפן יאר 1927 אנהייב איז וואם ישרי_יבער ציאנערע
 קומען אוקראינע אין ליטעראטור סאוועכישער יידישער דער אין

 זיך באווי_יזט עס קויכעם, ליטערארישע נייע אוף 1927־1926 יארן די אין
 קומט עם אנד.(. און אבטשוק אלבערטאן, )ארלאנד, פראזאיקער ני_יע גרופע א
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 ארן פאבריק זאוואד, סרן געקומען יונגווארג, שרי_יבערישער א אוף
 ליטגרופעס. יוגנטלעכע געשאפן רוערן שטעט ריי א אין קאלווירט.

 די און קאמיוג דער געשפילט דא האט ראליע פאזיטיווע און גרויסע א
 ארגאניזירן אן הייבט וועלכע גווארדיע", "יונגע צי_יטונג קאמיוגישע

 ליטגרופעם אזוינע שרי_יבער־יונגווארג. פראלעטארישע דאם זיך אדום
 קיעוו, כארקאוו. אין געשאפן פעריאד יענעם אין ווערן גווארדיע" "יונגע
אנד. א. בערדיטשעוו אומאן, אדעס,
 אין געשאפץ זיך האט כארקאוו אין גווארדיע" "יונגע ליטגרופע די

.1926 אקטיאבער
 אופפערק־ אסאך אפגעגעבן גרופע דער האט גווארדיע" "יונגע די

 ליטערארישע רעגולערע צאל היפשע א ארויסגעלאזט האט זי זאמקי_יט,
 ליטע־ ספעציעלע אן־־א 1927 אווגוסט פון און צייטונג דער בא זי_יטלעך
בוי־קלאנג". יונגער צי_יטונג~״דער דער צו בי_ילאגע רארישע
 דער פרן רעראקציע די האט ליטגרופע דער פון יארטאנ ערשטן דעם
 "יונג־בוי־קלאנג" אין ארטיקל אן מיט באצייכנט גווארדיע" "יונגער

געשריבן: האט זי וועלכן אין 2 נום,

 ,יונגער דער אדום זינט צייט יאר א ווערט אקטיאבער־כוירעש "אין
 —קרעפטן ליטערארישע יונגע די גרופירן אנגעהויבן זיך האבן גווארדיע״
 איצטיקער דער פון רעזערוו "יונגווארדעישער" צוזאגן, אזוי אונדזער,

ראטן־ליטעראטור.
 "יונגע די איבערגעלעבט האט פרייר און ווייטיק וויפל מי, וויפל

 ביז שר^בער, און דיכטער אונד!ערע איבערגעלעבט האבן גווארדיע",
 שטאנד־ א שאפן פון טרוים דעם פארווירקלעכן איינגעגעבן זיך ס׳האט

רעכענען. זיך מ׳זאל וועלכער מיט גרופע, אזא גרופע, האפטיקע
 ליטערא־ איר געכאוועט גווארדיע" "יונגע די האט ליבע גרוים מיט

 ליטע־ יונגע די אופמערקזאםקי_יט מער אלץ ווי_יטער וואט גרופע, רישע
 דער אין בלעטלעך ליטערארישע די פולער און ברייטער אלץ ראטן,

גווארדיע". "יונגער
 םי_י גווארדיע", "יונגער דער אין זי_יטלעך ליטערארישע לעצטע די

 דער ארוס אז דערווי_יזן, אנפאנגער, איינצלנע פאר סיי גרופע, דער פאר
באוועגונג". ליטערארישע ששארקע א געשאפן זיך האט צי_יטונג
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 שטורמאן, קאטליאר, ארי_ינגעגאנגען: זיינען ליטגרופע דער אין
אנה. און קאזאקעוויטש, עמיל סיטא,
 פונעם יאמן די געלויבט נאר ניט אבער האט גווארדיע" "יונגע די

שאפן. זייער אין ארי_ינגעמישט אריך זיך האט זי ליטקריה,
 )"יונגער לעבן" צום "נעענטער ווורהאפט כ׳ פונעם ארטיקל אן אין

 פאדערונג א ארויסגעשטעלט גרופע דער ווערט (2 נומ. בוי־קלאנג"
 צו איבערגיין און טעמעם נייטראלע און אבסטראקטע די פון אוועקגיין
 די ווי_יזן פאבריק, די זאוואד, דעם בויונג, סאציאליסטישע די שילדערן

ערד־איינארדענונג. ?ידישע

 זיין אין ווורהאפט כאווער טעמעם,~האט סאציאלע פאדערן "מיד
 אפשפיגלען זאל ליטעראטור אונדזער אז פאדערן, מיר—געשריבן, ארטיקל
 דיכטער יונגע אונדזערע אז פאדערן, מיד שטייגער; פילפארביקן אונדזער

 ן ט מי אינהאלט זייער שאפונג, זייער פארבינדן זאלן שרי_יבער און
ן". עב ל

 מיר לייענען (1927 )אקטיאבער בוי־קלאנג״ ״יונגן פון 3 נומ. אין
:ליטגרופע דער פון ארבעט דער וועגן נאטיץ א

 לעצטנם זיך האט גווארדיע" "יונגע ליטגרופע דער אין ארבעט "די
 אנטייל ס׳נעמען ווו זיצונגען, וואך יעדע דורך זיך ס׳פירן פארטיפערט.

 תרכגעפירט האט גרופע די ליטעראטן. יידישע עלטערע פארטיי־טוער,
 ריי א נאך גרייט זי אינטערנאציאנאל". ־טער3" קלוב אין ליט־אוונט א

 מיט־ 11 טאג היינטיקן בא אן ציילט גרופע די אוונטן. ליטערארישע
גלידער.

 מיט פארבינדונג א געהאט האט כארקאוו אין גווארדיע" "יונגע די
 געהאלטן דעריקער זי האט פארבינדונג די—ערטעו די אף ליטגרופעם די

בוי־קלאנג". "יונגן דורכן און ליטקרייזן די דורך
 געווארן ארגאניזירט גווארדיע" "יונגע ליטגרופע די איז קיעוו אין

 גווארדיע" "יונגע גרופע קיעווער דער פון באריכט א אין .1926 סאף
 צי_יט ערשטע די גרופע. דער פון ארבעט דער וועגן דערציילט ווערט

235



 י 1927 פרילינג זיף זי האט פארשטארקט שוואך, געגאן ארבעט די איז
 יידישע פרן "אסאציאציע די געוואר! געשאפן קיעור אין איז עם רוען

 אף געווארן אויסגעטיילט זיינען עם און שרל_יבער" רעוואליוציאנערע
פעפער. און האפשטיין כאוויירלם די גרופע דער מיט אנפירן
 אייגענע די פארלייענען מיט פארנומען דעריקער זיך האט גרופע די
 פאראקטיא־ און סאוועטישער דער וועגן טעמעם אף שמועסן מיט ווערק,

 נעמען אויך פלעגן גרופע דער פון מיטגלידער די ליטעראטור. בערישער
אוונטן. ליטערארישע אין אנטייל
 ארלאנד, י.ידל טשערניאווסקי, ארי_ינגעגאנגען: זי_ינען גרופע דער אץ

אנד. און לאנדמאן דרוקער, א. באליאסנע, טאבאטשניקאוו,
 ארגאניזירט אויך זיך האט גווארדיע" "יונגע ליטגרופע אדעסער די

 עלטערע פון גרופע א עקזיסטירט דא האט פייער .1926 הארבסט אץ
 ז׳זאסזסח". 0מזא6מק" ליטארגאניזאציע דער בא שרייבער־אנפאנגער

 דעם פאר און שרי_יבער פיעקע ווייניק גאר ביז געהאט האט גרופע די
 ליטערארי־ פראלעטארישער דער פון סעקציע ?ידישער דער פון אנהייב

 "יונגע ליטגרופע די רעכענען דא מען דארף אדעם אין ארגאניזאציע שער
 גארדאן, עליע כ׳כ די אריינגעגאנגען זי_ינען גיופע דער אין גווארדיע".

 אנדערע. און מארקום לערוץ, כאימ וואלינעץ, שעפעטין, יאנקעלעוויטש,
 ווי ליטעראטן, עלטערע אייניקע געארבעט האבן כעוורע קע דידאז מיט

 ריי א פון מעשעך אין האט גרופע די וואראבייטשיק. און בילאוו כ׳כ די
 יוגנט־קלוב אין פרארוציר־זיצונגען סיסטעמאטישע געפירט כאדאשים

 דער בא ארויסגעלאזט אוונטן, ליטערארישע אף ארויסגעטראטן "קים/
 אדעם אין ווען (,1927) שפעטער ליטוי_יטלעך. עטלעכע גווארדיע״ ״יונגער

 שאפונגען מיר טרעפן ארבעטער", "אדעסער דער ארויסצוגיין אן הייבט
 1927 סאף ארבעטער״. "אדעסער פון שפאלטן די אף יונגע די פון

 פון צוזאמענפאר אלוקראינישן ערשטן אפן אנטייל אן גרופע די נעמט
"וווספפ". ?ידסעקציע דער

 יוגנטלעכער א בערדיטשעוו אץ אויך זיך שאפט יאר ־טן1927 אין
 דער בא ליטזי_יטל אינעם כאוויירים. עלף אן ציילט וואם ליטקרי_יז,

 שרייבער: יוגנטלעכע די פון נעמען די מיר טרעפן )בערדיטשעוו( "וואך"
אנד. אץ גאנטאר מארקום, ליטינעצקי, בלעכמאן, הארצמאן, מ.

 ליטע־ יוגנטלעכע א ־טן1927 אנהייב אין זיך שאפט אומאן אץ אויך
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 אלטמאן, כ׳כ די ארלינגעגאנגען זיךנען עם וועלכער אין גיופע, רארישע
 אומאן פון קארעםפאנדענץ א אין אנד. און טעפליצקי בערדיטשעווסקי,

 "די אז דעם, וועגן דערציילט ווערט 3 נוט. בוי־קלאנג" "יונגן אין
 פליי־ איצט ביז האט מע אופגעטאן. אסאך האבן גרופע פון מיטגלידער

 אקטיוו אוונטן, ליטערארישע ארגאניזירט זיך, איבער געארבעט סיק
 אייגענע מיט וואנטצי_יטוגגען ארטיקע די אין גענומען אנטייל

שאפונגען".
 יוגנט־ יידישע א (1926־1927) פער?אד יענעם אין וואקסט אזוי אט

 אדום זיך ארגאניזירט וועלכע אוקרא?נע, אין שרי_יבער־באוועגונג לעכע
גווארדיע". "יונגער דער

 און ביכלאל לאנד אין גייען וואם שלאכטן, ליטערארישע גרויסע די
 דער אין אפ שוואך נאך דערווייל זיך שפיגלען ביפראט, אוקראינע אין

 צוויי 1927 אין שאפן צו פרווו דער ליעעראטור־באוועגונג. יידישער
 רעזול־ אלם ניט גערעדט, אייגנטלעך קומט, ארגאניזאציעס, ליטערארישע

 "בוי״־ארגאניזאציע, די ניט דיסקוסיעם. ליטערארישע ברייטע פון טאט
 ניט דעקלאראציעם די אויסער דערווי_יל, טרעטן "אסאציאציע" די ניט

 פראב־ ברייטע שטעלן ז$לן וואם ארטיקלען, שעפערישע קיין מיט ארוים
 שאפט עם ווען שפעטער, אביסל קומט דאם ליטעראטור. דער פאר לעמעם

 דערשיינען אן הייבט עם און "וווספפ" באם ?ידסעקציע די (1927 )סאף זיך
(,1928) ״פראליט״ דער

 האט שרי_יבער" רעיואליוציאנערע ?ידישע די פון "אסאציאציע די
 יאר. ־טן1927 דעקאבער ביז מארט סאף צל_יט־־פון קורצע א עקזיסטירט

 זומער־ די אראפרעכענען אויב—ווייניקעו פאקטיש זי האט געארבעט
 געציילטע בלי_יבן וועט געארבעט, ניט האט ארגאניזאציע די ווען צי_יט,

כאדאשים.
 אינעם באזונדערם כאדאשים, פאר די פאר אסאציאציע די האט דאך
אופגעטאן. אסאך זייער (1927 )פרילינג, פעריאד ערשטן
 אינער־ אן אוועקגעשטעלט אנטשטיין איר בא גלייך האט אסאציאציע די
 ווערק. אייגענע פון פארלעזונגען ארגאניזירט ארבעט, ליטערארישע לעכע
 געווארן פארגעלייענט אפריל־מיי כאדאשים די פאר בלויז זי_ינען אזוי

 "וויהאן"(, )אפן "בונים־בער" פון קיפניס-קאפיטלען ווערק: פאלגנדיקע
 קאריער אבטשוק־־״די א. דערציילונג, א—אראנסקי מ. לידער,—פעפער אי.
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 “לירער־ פיאטיגארסקע א. וועלעדניצקי־לידער, ן", קיר אדוואקאט פון
אנדערע. און

 פאר־ זיך מאסן־ארבעט, ברייטע א אנטוויקלט האט אסאציאציע די
 אוונטן ■ליטערארישע ריי א דורכגעפירט און פראווינץ דער פיט בונדן

 מיט ביז אפריל כאדאשים די פאר פראווינץ. דער אין און*קיעוו אין
 מאסך ליטערארישע 20 געווארן דורכגעפירט אזויארום זיינען יון

אוונטן.
 ליטעראריש־ א ארויסצולאון אונטערגענומען האט אסאציאציע די

 אן ווי שפעטער אסאך ארוים איז וועלנער אלמאנאך, קינסטלערישן
 די איז אן זופער סאף פון "וווספפ". יידסעקציע דער פון אלמאנאך

 מיטן פארבינדונגען אנקניפן מיט פארנרמען דעריקער געווען אסאציאציע
 פון צוזאמענפאר אלוקראינישן ערשטן דעם צוגרייטן מיט און "וווספפ"

. שרעבער. פראלעטארישע ?ידישע די
 פו מיטגלין־ער—איניציאטיוו־גרופע, אן זיך ווענדט 1927 יול אין

 רעוואל־וציאנערע ?ידישע אלע צו אופרוף אן אםאציאציע,~מיט דער
 ?ידישע א שאפן און "וווספפ" ארום פארייניקן זיך אוקראינע פון שרי_יבער
שרי_יבער. פראלעטארישע פון סעקציע

 אפן זיך האבן אסאציאציע דער פון מיטגלידער פינף די אויסער
 "יונגע ליטקרייזן די פון פארשטייער אויך אונטערגעשריבן אופרוף

גווארדיע".
אופרוף. דעם דא ברענגען מיר

 אין שרייבער רעוואליוציאנערע קידישע אלע "צו
ע נ ? א ר ק ו א

 שרי_יבער, רעוואליוציאנערע יידישע די פון דעקלאראציע דער אין
 נומער וועלט" "רויטע זשורנאל אין געווארן פארעפנטלעכט איז וועלכע

 ווילן א פאראן איז שרייבער ?ידישע די בא אז אנגעוויזן, ווערט ,6־5
 פראלעטארישע פון לאנד־ארגאניזאציע געהעריקער א אין איעשליסן זיך

ארבעט. די פירן איר מיט פארבעדונג ענגער אין און שרי_יבער
 פרא־ פון ארגאניזאציע די אז געפינען, אונטערגעשריבענע, די מיר,

 מעטאדן און צילן אונדזערע אנטשפרעכט "וווספפ" שרעבער לעטארישע
ארבעט. פון
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 פון שרייבער ועוואליוציאנערע און פראלעטארישע אלע רופן מיר
 פון ליטעראטור די שאפן צו נויטווענדיקייט די אנערקענען וואם אוקראעע,

 פיאלעטאריאט מימן האנט בא האנט מאסן, פראלעטארישע יידישע די
"וווספפ". ארום פארייניקן זיך נאציעם, אנדערע פון

 די פון אנשלום דער אז זיכערקייט, פולע אונדזער אוים דריקן מיר
 פראלעטארישע פון מישפאכע אלגעמיינער וער אין שרי_יבער יידישע

 דער פון וווקם ווי_יטערדיקן דעם שטוים מעכטיקן א געבן וועט שרי_יבער,
 דער מיטהעלפן אויך וועט און ליטעראטור פראלעטארישער ?ידישער

 דער פון קומען וועלן און דארפן וועלכע שרי_יבער, ני_יע פון אנטפלעקונג
ארבעטער־אינטעליגענץ. דער פון און סוויווע פראלעטארישער

 פראלעטארישע יידישע די פון פארייניקונג די דורכפירן קעדיי
 איניציאטיוו־ די רופט "וווספפ", ארום שרייבער רעוואליוציאנערע און

 אלע פון באראטונג אלוקראעישע אץ סענטיאבער סאף אף צונויף גרופע
 אין אי_ינשליםן זיך האסקאמע זייער וועגן מעלדן וועלן וואם די,

"וווספפ".
 גע־ וועט טאג־סיידער דער און באראטונג דער פון טערמין דער

באזונדער. ווערן מאלדן

ע: פ ו ר וו־ג י ט א צי איני

קאהאן. א. אראנסקי, מ. אבטשוק, א. פעפער, אי. האפשטיין, ד.

יוגנט־גרופע: דער פון

טוזמאן". צ. וויגיצקי, קאטליאר, וויינערמאן, כ.

 פון צוזאמענפאר אלוקראעישער ערשטער דער ווערט אופרוף אינעם
 סעג־ אף פלאנירט אוקראעע אין שרי_יבער פראלעטארישע יידישע די

 פארגע־ סיבעס טעכנישע ריי א צוליב ער איז אבער פאקטיש טיאבער,
יאר. ־טן1927 דעקאבער אין קומען

 פון צוזאמענפאר דעס צונויפרופן וועגן "וווספפ" פון מעלדונג דער אין
פאלגנדיקס: געזאגט ווערט סעקציע, ?ידישער דער

 האט )וווספפ( שרי_יבער פראלעטארישע פון פאריין אלוקראעישער "דער
 אלוקראך אן כארקאוו אין דעקאבער ־טן20 אפן צונויפרופן באשטימט
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 פראלעטארישע און רעוואליוציאנערע ?ידישע די פרן באראטונג נישע
 ארגא־ באם זיך האלטן ארער ארגאניזירט שוין זיינען רואם שרי_יבער,

"וווספפ". דעם ארום ניזירן
פראגעם:־ פאלגענדע באהאנדלען מען וועט באראטונג דער אף

"וווספפ". פארוואלטונג אלוקרא?נשער דעו פון באריכט .1
 ליטעראטוי■ יירישער דער פון אופגאבעס די און צושטאנד דער .2
ראנטפארבאנד. אין

ליטעראטור־קריטיק. דער פון ארגאניזירונג די און צושטאנד דער .3
ווערק. קינסטלערישן פון אינהאלט און פארם .4
"וווספפ". באם ?ידסעקציע דער פון ארבעט־פלאן .5
ליטעראטור. קינסטלערישער ?ידישער דער פון שפראך די .6

פראגעם. לויפנדע ד.
 כ״כ די שרייבער: 25 ביז נעמען אנטייל וועלן באראטונג דער אין
 אלבערטאן, ארלאנד, גילדין, א., קאהאן אבטשוק, ה^פשטיין, פעפער,

 אנדערע און נוזמאן וויינערמאן, כ. קאטליאר, שאפירא, מ. פיאטיגארסקע,
 פראלעטארישע פון אסאציאציע רעוואליוציאנערער דער פון מיטגלידער

יוגנט־גרופע. פון און שרי_יבער
 רעדאקציעם די פון פארשטייער איינגעלאדן ווערן באראטונג דער אף

 די פון פארשטייער אויך ווי זשורנאלן, און צייטונגען יידישע די פון
ארגאניזאציעם". קולטור־געזעלשאפטלעכע

 שרי_יבער פראלעטארישע ?ידישע פון צוזאמענפאר ערשטער דערדאזיקער
 ביז א געהאט האט ראטנפארבאנד, אין אויך נאר אוקראעע, אין נאר ניט
 יארן היפשע זיינען עם ווו אוקרא?נע, אין באדייטונג. גרויסע ג^ר

 פון נאצמענשעוויזם, און ?ידישיזם פון טראדיציעם די געווען שטארק
 צוזאמענפאר א צונריפגערופן ווערט פי_ינשמעקערי_י, עסטעטיזירנדיקער

 שאפן זיין מיט דינען צו ציל א פאר זיך שטעלט וואם שרי_יבער, פון
 פרא־ גאנצן פונעם טייל א אלם סאציאליזם, דעם פראלעטאריאט, דעם

אוקראינע, אין ליטעראטור־פליגל לעטארישן
 פון צושטאנד דעם וועגן צוזאמענפאר אפן גרונט־פארטראג דעם

 די און ליטעראטור פראלעטארישער און סאוועטישער ?ידישער דער
ליטוואקאוו. כ׳ דער געהאט האט שרי_יבער פראלעטארישע די פון אופגאבעם
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 דעם פעסטגעשטעלט פארטראג זי_ין אין האט ליטוואקאוו *כ רעד
 פארגאנגענע די פאר "יטעראטור סאוועטישער יידישער דער פרן וווקם

 דער פון פערספעקטיוון די אף אנגעוויזן האט ועוואליוציע, יאר צען
 ליטעראטור, די "קעדיי אז אויספיר, צום געקומען איז און ליטעראטור
 זאל פראלעטארישער, א פאר זיך דעקלארירט וואם די, באזונדערם

 קולטור־רעוואליוציע, דער אין פאקטער אקטיווער אן ווערן ווירקלעך
 אני זיך זי דארף .בויונג, סאציאליסטישער אונדזער אין מיטארבעטן
 יערידע־ די ליקווידירן צו וואקלונגען, די צו טאף א מאכן צו שטרענגען

ארויסצוווייזן", אנגעהויבן זיך איר אין האבן וואט שטימונגען,
 דער פאר פאדערונג א ארויסגעשטעלט האט ליטוואקאוו כ׳ דער

 דעם אויסער שילדערן אנהייבן זאל זי ליטעראטור, פראלעטארישער
 שוין איז "עם פראלעטאריער. דעם זאוואד, דעם פאבריק, די אויך שטעטל

 דערזען מיר זאלן ליטעראטור יידישער דער אין אז צייט, די געקומען
 דעם פראלעטאריאט, צוזאמענשלום~דעם אינעם הויפט־צאד דעם

 זין אין םי_י ליטעראטור, אונדזער אין נאך פעלט דאם און ארבעטער,
טעמאטיק". פון זין אין םי_י אויסגעהאלטנקייט, אידעאלאגישער פון

 פרא־ די פאר נויטיקייט דער אף אנגעוויזן האט ליטוואקאוו כ׳ דער
 וועלט־באנעם, מארקם־לענינישן דעם באהערשן צו שרייבער לעטארישע

 זי_ין שרי_יבער פראלעטארישער דער וועט באדינג דעם בא בלויז ווייל
ווערק. פראלעטארישע שאפן צו בעקויעך
 גרויסע די מיט באהעפטן ך ז דארף שרעבער פראלעטארישער דער

 קלאסן־ קלאסן־מאכט, פון קעמערלעך די מיט ארבעטער־קאלעקטיוון,
* פראלעטאריאט. פונעם שאפונג

 אין ליטוואקאוו כ׳ האט מיטלויפער די פון פראבלעם דער וועגן
 אטריאד אן ווי "וווספפ", סעקציע יידישע די אז אנגעוויזן, פארטראג ין2ז

 די באווירקן דארפן וועט ליטעראטור, פראלעטארישער גאנצער דער פון
 שאפן פון געביט אין געוועט דורכן קאמף, אידיי?שן דורך מיטלויפער

 "וווספפ" פון ?ידישעסעקציע "די בירגער־קריג. קיין דרוך ניט $בער ווערק,
 אנדערע און מאנאפאל שום קי_ין היםכי_יוועםן... גרויסע זיך אף נעמט

באקומען". ניט סעקציעם די וועלן גונסטן ספעציעלע
 די פון אויך ווי פארטראג, ליטוואקאוום כ׳ פונעם גרונט־געדאנקען די

 הויפט־ דער אין געווארן אויסגעדריקט זיינען פארטראג, ארום דעבאטן
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 מיר פארטראג. ליטוואקאוום ,כ איבער צוזאמענפאר פינעם רעזאליוציע
רעזאליוציע. דידאזיקע דא ברענגען

 אין בויונג סאציאליסטישער דער פון דערגרייכונגען גרויסע די .1
 שאפן און יעסאד דעם בילדן פסס״ר, פון טייל ארגאנישן אלם אוכס״ר,

 די בא קולטור דער פון אופשטיע קן מעכט רעם פאר פארהאנאכעם אלע
 ליטעראטור. זייער אויך דערין אוקראינע, אין פעלקער אלע פין ארבעטנדיקע

 די בא קולטור דער פון אופבליונג דער פאר יעסאד רער אויך איז דאס
ביפראט. ליטעראטור זייער פון און ביכלאל ארבעטנדיקע מאסן יידישע

 אין און איבערהויפט, ראטנפארבאגד אין ליטעראטור יידישע די .2
 עטלעכע דורכגעמאכט אקטיאבער־יארן די פאר האט ביפראט, אוסס״ר

 טיפער א אויסגעבילדעט געהאט זיך האט אנהייב אין אנטוויקלונג־עטאפן.
 געברויכער, די לייענער, די לייענער. די און שרי_יבער די צווישן טהאם
 פרא־ ?ידישן פונעם אוואנגארד קאמוניסטישער דער געווען ז?ךנען דאם

 די געורען ז?ךנען דאם פראדוצירער, די שרי_יבער, די און לעטאריאט,
 מעסוירע די געצויגן נאך האט וועלכע אינטעליגענץ, קליינבירגערלעכע

 פאראקטיאבער־ דער פון נאציאנאל־יידישיזם קליינבירגערלעכן פונעם
 דאן ליטעראטור די האט איזאלירטקייט פון צושטאנד דעם אף עפאכע.

 געביט אץ פעסימיזם נאציאנאליסטישן קליינבירגערלעכן מיט רעאגירט
 און אומפארשטענדלעכקייט פון קולט ליטגייוועדיקן און אינהאלט פון

 יעכידים נאר און פארם. פון געביט אין קאנספיראציע סימוואליסטישער
 פארשטענדיקונג פאר לאשן דיכפערישן געזוכט האבן וואם געררען, זי_ינען

רעוואליוציע. פר^לעטארישער דער מיט
 אץ ווי אוסס״ר, אין האט אקטיאבער־רעוואליוציע די מער וואם .3
 געענ־ זיך האבן מער אלץ סוויווע, ?ידישע די באהערשט פסס״ר, גאגצן
 קולטור יידישער דער פון אנטוויקלונג דער פאר אומשטאנדן די דערט

ביפראט. ליטעראטור דער און ביכלאל
 איבער־ ענערגיש אנגעתויבן האבן ראטנמאכט די און קאמפארטיי די
 פונעם קויכעם די קאנסאלידירט זיף האבן עם סוויווע. ?ידישע די בויען

 פראלעטאריאט; ראטנפארבאנדישן פונעם טייל אלם פראלעטאריאט ?ידישן
 יידישע קאדרען ני_יע או.ם.ם.ר. אין באזונדערם אופגעקומען, זיינען עם

 אופגעוואכט אנגעהויבן האט שטעטל אין פר^לעטאריער; אינדוסטריעלע
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 דער אונטער ארגאניזירטקייט צר ארן לעבן קולטור־סאליטישן צרם ווערן
 דאם אוואנגארד קאמוניסטישן זי_ין ארן פראלעטאריאט פונעם דיקטאטרר

 שאפן אנגעהויבן זיך האט עם )קוסטארן(; קליינבירגערטום הארעפאשנע
 ראטן־בויונג ברייטער א פרן פאן אפן אלץ דאם פויערטום,־־און יידיש א

 גע- האט אלץ דאם קולטור־אנשטאלטן. נעץ וואקסנדיקער אלץ אן בא
 צוזאמענשלום א באדינגרנגען,פאר סרוירוע יידישער דער אין אויך שאפן

 הארעפאשנע פראלעטארישע ־ ניט די און פראלעטאריאט דעם צווישן
 אופ־ פארן מעגלעכקייט א געשאפן האט דאם און—באפעלקערונג, שיכטן

 ?ידישער סאוועטישער דיפערענצירטער פסיכא־אידעאלאגיש א פון קום
 צוגעבראכט איז אינטעליגענץ קליינבירגערלעכע טייל א ליטעראטור.

 "נאציאנאלער" גרויסער איר צוליב ראטנמאכט די אנעמען צום געווארן
 דערפאר, טאקע שאפונג איר אין ער פר? דערפילט זיך האט און בויונג

 אל ז אויסצורעכענען, מעגלעכקייט די באקומען שוין האט זי וואם
 ם־ י ו א ניט פערספעקטיוו, דער אין בלויז ע ל י פ א ץ יי ז

 אויך נאר אוידיטאריע, שליסלעךאףאפראלעטארישער
 צו־ סאוועטישן פונעט עלעמענטן סאציאלע אנדערע אף דעריקער און

 געווענדט זי האט פעסימיזם, איר צעשפרי_יט האט דאם זאמענשלום.
 מיט קאנטאקט זוכן צו כטימולירט און קאנקרעט סאוועטישן צום מער
 בא פארשטענדלעכקייט. קעגנדיטיקער פון באזע דער אף לייענער איר
 פסיכא־ אביעקטיווע אלע צו איז אינטעליגענץ טייל אנדערן דעם

 די צוגעקומען נאך שאפונג איר פון לעם מ? פארמעלע און אידעאלאגישע
 און פראלעטאריאט. אפן אריענטאציע אידעאלאגישע סוביעקטיווע

 גרופי־ שרי_יבעוישע אופקומען אנגעהויבן האבן צי_יט דערזעלבער אין
 די בא שטיצע געפונען האבן וועלכע ארבעטער־יוגנט, דער פון רונגען

ליטעראטור. פראלעטארישער פאר קעמפער שרי_יבער־יעכידים,
 גע־ האבן ענדערונגען אביעקטיווע טיפע און מאמאשעסדיקע די אט
 אוים־ דער צו געפירט האבן וועלכע שלאכטן, ליטערארישע צו בראכט

 אוואג־ זייער אין וואם גרופירונגען, שרי_יבערישע באזונדערע פון בילדונג
 פראלע־ ארגאניזאציעס די פון סעקציעם יידישע די זיך געפינען גארד

 שריי־ מיטן "וווספ" פון סעקציע יידישע די דערין שרי_יבער, טארישע
 וועלכער אף און פארבונדן איר מיט איז וואם ארבעטער־יונגווארג, בערשן

שטיצן. זיך דארף און זיך שטיצט זי
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 פראלעטארישע די איז עקזיסטענץ זייער פרן צי_יט ערשטע די .4
 פון יידסעקציע מאפפ"," פון יידסעקציע —שרי_יבער־גרופירונגען י.ידישע

 רעוואליוציאנערע פון "אסאציאציע און ווי_יםרוסלאנד אין "וואפפ"
 סא־ אפן קאמף א פירן צו אויסגעקומען—אוקראינע" אף שרי_יבער ?ידישע

 כא־ אלגעמיין־סאוועטישן דעם פארפעסטיקן ה.,•צו ד. פראנט, וועטישן
 שניט. פארמעלן ני_יעם איר אין ליטעראטור ?יכישער דער פון ראקטער

 מעג־ און פאראנענע בא—איגאלגעמיין זיך האט קאמף דעמדאזיקן אין
 כאראקטער סאוועטישער דגר פארפעסטיקט ווירקלעך—אויסנאמען לעכע

 באשטימט ענדגילטיק זיך האבן עם און ליטעראטור ?ירישער דער פון
 מען א ר די אין גרופירונגען שרי_יבערישע די צווישן גרענעצן די

ם. ו ל ש נ ע מ א ז ו צ ן ש י ט ע וו א ס פונעם
 דע־ שרייבער־גרופירונגען, יידישע פראלעטארישע די ווי נאכדעם, .5

 זייערע אויסגעפילט האבן "וווספפ", פון סעקציע יידישע די אויך רין
 כא־ סאוועטישן אלגעמיין דעם באפעסטיקן צו אופגאבעם אנפאנגלעכע

 אין און ביכלאל פסס״ר אין ליטעראטור יידישער דער פון ראקטער
 א צו איבערצוגיין אופגאבע ווייטערדיקע זייער איז ביפראט, או.ם.ם״ר

 ארגאניזאציעם אלם זיך זעלבסטבאשטימען פון עטאפ צום—עטאפ העכערן
 סוביעקטיווער דער לויט בלויז ניט שוין שרי_יבער, פראלעטארישע פון

 פון אינהאלט אביעקטיוון דעם לריט נאר שעפער, די פון אריענטאציע
שאפונג. זייער

 סיי שטאף, צום צוגאנג אידעאלאגישן צום םי_י זיך באציט דאם
טעמאטיק. דער צו

א וו רע סאציאליסטישע א אלם אקטיאבער־רעוואליוציע די
 וועל־ פראלעטאריאט, פונעם דיקטאטור אלם ראטנמאכט די ע, וצי י ל

 סאצי־ באפעלקערונג, שיכטן הארעפאשנע אלע זיך נאך פירט כער
 בע־ מאנעוורירט וועלכע ארבעטער־מאכט, און רעוואליוציע אליסטישע

 קאפיטא־ דער און לאנד אין סטיכיע קליינבירגערלעכער דער צו נעגייע
 איבערבויונג סאציאליסטישע די דרויסן, פון ארומרינגלונג ליסטישער

 —שטעטל ארענעס: דרי_י אף פאר קומט וואס סוויווע, ייוישער דער פון
 הארעפאשנער דער פון געזונטמאכונג עקאנאמישע און ארגאניוירונג

 דער און ווארשטאיט באם ארבעטער ?ידישער דער—שטאט ארעמקייט,

 די אין פראלעטאריער אינדוסטריעלע ?ירישע קאדרען ני_יע פון אופקום
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 פוי־ ?ידישע אופקומענדיקע דארף־דאם דאם און זאוואדן, און פאבריקן
 די אין געוויכט ספעציפישער זייער און ארענעם דרי_י דידאזיקע-ערטום

 קאמוניזם, צום וועג אפן לעבן ?ידישע דאם איבערבויען פון פראצעסן
 פון הויפט־שטריכן די זיינען ראם אט ענדציל,- איינציקער דער אלם
 פראלע־ פאר מוז א איז וועלכער ג, נ א ג ו צ ן ש י ג א ל א ע ד י א דעם

אפערירן. ניט זאל זי שטאף וועלכן איבער ליטעראטרר, טארישער
 פאר כויוו דער ווערן דעקלארירט דארף טעמאטיק בענעגייע אין

 קינסטלערישער פון קרייז אין ארי_ינצופירן ליטעראטור פראלעטארישער דער
 ר, ע ט ע ב ר א דישן יי ם ע ד אויך דיכטונג און אופמערקזאמקייט

 פראצעסן, פארשיידנארטיקע די אין קאמף זי_ין פראלעטאריאט, יידישן דעם
 פראלע־ די דארף זי_יט, איין פון איז דערבי_י פאר. אים אין קומען וואם

 צוגיין ניט ערשטנם, שטאף, נייעם דעם אט צו ליטעראטור טארישע
 אים זייט, צווייטער דער פון און, אידעאליזאציע, סאנטימענטאלער מיט

 ארגא־ אן אלם נאד פראלעטאריאט, נאציאנאלן א ווי בלויז ניט באנעמען
ארבעטערשאפט. אינטערנאציאנאלער דער פון טייל נישן

 אין םי_י נייע דאס זי_ין פעריאד אנקומענדיקן דעם פאר מוז דאם
 דערצו טעמאטיק, איר אין םי_י שאפונג, דער פון פסיכא־אידעאלאגיע דער

שטרעבן. ליטעראטור פראלעטארישע די דארף
 די אופנעמען און דערפארונג זייער פארברייטערן צו קעדיי .6

 אלע אין רעוואליוציע פראלעטארישער דער פון דערפארונג אלדיטיקע
 פון ארויסגיין שרי_יבער פראלעטארישע די דארפן אנטפלעקונגען, אירע

 גרויסע די צו באהעפטן זיך און דאלעדאמעס אינדיווידועלע זייערע
 איינ־ זיך מאסן־ארגאניזאציעם, זייערע צו קאלעקטיוון, פראלעטארישע

 געשאפן ווערט עם ווו קעמערלעך, שאפונג־ מאכט־און די אין גלידערן
 וועלט־ קאמוניסטישן און קולטור קאמוניכטישער פרן גי_יםט ני_יער דער

 אויך ריי ערשטער דער אין דא שטייט ן ע ר ד א ק ני_יע די פאר באנעם.
 ארבעטער־ שרייבערישן צום צעך־באציונג די בי_יצוקומען אופגאבע די

 פון אופגאבע די דערפארונג, נייע זיך מיט ברענגט וואם יונגווארג,
 דורך ווערן באווירקט פון און זיי אויסשולן פון זין אין זיי אף ווירקן

 ארבעטער־יוגנט. פון סוויווע נייער א צו באהעפטן זיך פון זין אין זיי,
 פון אפצורייסן ניט זיך אופגאבע די דא שטייט שרייבער־יוגנט דער פאר

 זי_יט, איין פון - פארצעכעוועץ צו ניט זיך ווארשטאט־סוויווע, זייער
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 מע־ שרי_יבערישער זייער אין זיך קוואליפיצירן צו זיך, לערנען צר און
זי_יט. צווייטער דער פון —לאכע
 פראלעטארישע ארגאניזאציעס די פון פליגלען ביידע פאר .7

 ששייט—ארבעטער־יוגנט דער פאר םי_י קאדרען, די פאר שרי_יבער־־םי_ל
 די און קולטור פראלעטארישע די באהערשן צו אופגאבע גרויסע די

 דער בא פראלעטאריאט פונעם וועלטאנשויונג מארקסיסטיש־לעגינישע
 ארפגאבע גרויסע די זיי פאר שטייט זי_יט, אנדערער דער פון מאכט.

 בא־ צו טעכניש זיך אויסשולונג. פראפעסיאנעלער פון זין אין
 די ארסענאל. קינסטלערישן אלמענטשלעכן גרויסן דעם פון וואפענען

 דעם ן ש ר ע ה א ב און ן ם י וו דארף ליטעראטור פראלעטארישע ?ידישע
 אין ליטעראטור יידישע די ווי_יל שאפן, קינסטלערישן פון פראצעם

 דער מיט איניינעם האנט בא האנט גיין דארף און וויל ראטנפארבאנד
 אופגעטאן פיל אזוי האבן וואם ליטעראטור, אוקראעישער און רוסישער

געביט. דעם אין
 פראלעטא־ ארן סאוועטישע די וועט נגען ג באד? אלע די בא נאר

 דער פון פאקטערן די צווישן איינער ווערן קאנען ליטעראטור רישע
 און לענין א? וו. גערעדט ס׳האט וועלכער וועגן קולטור־רעוואליוציע,

 ארויס־ האט פעריאד אגק־מענדיקן פארן לאזונג קאגקרעטן א אלם וואם
אל.ק.פ,)ב(. דער פון צוזאמענפאר ־טער14 דער געשטעלט

 סא־ דער פין גרופירונגען אנדערע צו באציונגען פון געביט אין .8
 ליטערא־ פון געביט אין הייסט, דאם ליטעראטור, יידישער וועטישער

 סעקציע א ווי "יווםפפ״> פון סעקציע ?ידישע די האלט פאליטיק, רישער
 רעזאליוציע דער לויט שטרענג זיך פירן צו כויוו איר פאר "וווספפ", פון
 קאמף, אידיעשער ה., ד. ליטעראטור־פאליטיק, וועג! אל.ק.פ.)ב( צ.ק. פון

 שעפערישער און גרופירונגען אנדערע די אף אופווירקונג כאווערישע
 אינהאלם, זייער מיט םי_י אויסנעמען מער זאלן וואם ווערק, מיש געוועט

פארם. זייער מיט םי_י
 דער־ גרו־סע פארצייכענען צו האט קריטיק מארקסיסטישע די .9

 דער פון פראבלעמעם צענטראלע די שטעלן פון געביט אפן גרייכונגען
 פאראקטיאבער־ דער פון מעהום דעם וועגן )פראגעם אטור ליטע; ?ידישע

 נאכאקטיאבער־ דער פון כאראקטער דעם פין פראגעם ליטעראטרר,
 פראלעטארישע און סאוועטישע העגעמאניע, און יערושע ליטעראטור,
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 די אין קלארקייט גענוגנדע א ארי_ינגעטראגן האט וואם ליטעראטור(,
 ליטע־ פראלעטארישער און סאוועטישער דער פרן וועגן ארן אופגאבעם

ראטור.
 געשטאנען שטענדיק ניט איז אבער קריטיק מארקסיסטישע די סו. "

 רעשט־ די באקעמפט שארף גענוג שטענדיק ניט האט ארן רואך דער אף
 ניט־מארקסים־ דער אין מעטאדן פארמאליסטישע קלוימערשט ארן לעך

 סאווע־ דער פרן אנטוויקלרנג דער געשטערט האט וראם קריטיק, טישער
ליטעראטור. יירישער טישער
 שאפרנגען טעגלעכע טאג די וועגן קריטיק די לאכלוטן פעלט עם .11

 האלמן דארף וראם קריטיק, א—ליטעראטרר, םאוועט?שער ארנדוער פון
 ארן לייענער מיטן שרי_יבער דעם צוזאמענשלום פעםטן שטענדיקן אין
קעגנזי_יטיק. אינפארמירן זיי

 יידישער דער פרן דערגרייכרנג ווינטיקע זייער און גרויסע א .12
 וואם ליטעראטור, יוגנטלעכער דער כרן ורוקם דער איז ליטעראטור

 פראלעטארישע א אויסצובילרן מיטגעהאלפן מאם גרויסער א אין האט
שרי_יבער". טייל געוויסן א בא אידעאלאגיע

 ריכטיקע ריי א מיט באנאנד זיינען רעזאליוציע דערדאזיקער אינ
 פארמולירת־ פאלשע און פארפלאנטערטע היפש אן פאר איעשטעלונגען

 באזונ־ א וועגן גערעדט 3 פונקט אין בי_ישפיל, צום ווערט, אזוי גען.
 הארעפאשנעם דעם און פראלעטאריאט צווישן צוזאמענשלום דערן

 וועגן סוויווע, יידישער דער פון מאסשטאב אין קליינבירגערטום
 דער אין דיפערענציאציע די באדינגט האבן זאל וואם צוזאמענשלרם, א

 אזא ארוים אינגאנצן פאלט דערבי_י ליטעראטור. םאוו;טישער ?ידישער
 העגעמאן. אלם פראלעטאריאט פונעם ראליע די ווי מאמענט, וויכטיקער

צוזאמענשלום. דעם אטא אין
 ערשטן דעם אז געדאנק, דער דורכגעפירט ווערט 4 פונקט אינעם

 שרי_י־ פראלעטארישע ;ידישע די האבן עקזיסטעגץ זייער פון פעריאד
 א־יעגעגאנגען( אהין זיינען וואם שריעער, די )און בער־גרופירונגען

 פאר־ בלויז האבן זיי ליטעראטרר, פראלעטארישע קי_ין געשאפן נישט
 ;ידישער דער פון כאראקטער סאוועטישן ־ אלגעמיין דעם פעסטיקט

 יארן עישטע די אין שוין ווייל ריכטיק, נישט איז דאם ליטעראטור.
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 שפראצונגען אנגעזעענע מיר האבן רעוואליוציע ־ אקטיאבער דער נאך
 ערשטע די ווען יאר, ׳־טן1927 צום און ליטעראטור פראלעטארישער פון

 אזוינע געהאט שוין מיר האבן סארגעקומען, איז קאנפערענץ ־ "וווספפ"
אנר. א. כאריק פעפער, ווי שרי_יבער, פראלעטארישע אנגעזעענע

 מארקסיסטי־ יידישער דער וועגן זיך רעדט עם ווו ,9 פונקט אין
 אין גראדע דערגרייכונגען אירע איבערגערעכנט ווערן קריטיק, שער

 קריטיק מארקסיסטישער דער אין זי_ינען וואם פראגעס, אזוינע צו באצוג
 יערושע וועגן פראגע די צ.ב., ווי פעלערהאפט, געווען צי_יט יענער פון
 קאנקרעטער דער אוים רעזאליוציע רער אין ביכלאל פעלט עם אנד. און

 יאר 10 די פאר ליטעראטור סאוועטישער יידישער דער פון םי_י אנאליז
 עם ראטנפארבאנד. אין קריטיק יירישער דער פון םי_י רעוואליוציע,

 בורזשואז־פארמאליסטישע די געווארן אופגעדעקט ניט אבסאליוט זיינען
 קריטיקער, קליינבירגערלעכע די פון םי_י איינשטעלונגען און טעאריעם

קריטיקער. מארקסיסטישע אונדזערע אייניקע פון ארבעטן די אין םי_י
 ?ידסעקציעם די פון אופגאבעם די וועגן גרונט־פארשראג צווייטן דעם
 די אז אנגעוויזן, האט פעפער פעפער. כ׳ דער געהאלטן האט "וווספפ"

 :ריכטונגען 3 אין גיין דארף "וווספפ" באם סעקצ׳־ע ?ידישער דער פון ארבעט
 מאסן־ארבעט. און פארלאג־ארבעט ארבעט, אינערלעכע לאבאראטארישע

 צופיל זיך האבן ארגאניזאציעם ליטערארישע ־ פראלעטאריש אייניקע
 ארבעט. קינסטלערישער דירעקטער דער פון זייט א אן אפגעווענדט

 און דערציילונגען ווי דעקלאראציעם, מער ארוים צי_יטנווי_יז גיבן זיי
 באם סעקציע י.ידישע די דארף ארבעטיפלאן, איר אנמערקנדיק לידער.

 דארף סעקציע די וועג. געפערלעכן דעמדאזיקן אויםמי_ידן זעען וווםפפ""
 וואס ארבעט, לאבאראטארישע אינערלעכע אינטענסיווע אן ארגאניזירן

 פראגעם אקטועלסטע די שרי_יבער פראלעטארישן יונגן דעם באלויבטן זאל
 דערפארונג. זי_ין פארברייטערן קוואליפיקאציע, זיין העכערן שאפונג, פון
 וועט פארטראגן, טעמאטישע דורכפירן סיסטעמאטיש וועט סעקציע די

 דורכגעפירט וועלן עם וועלכע אף דינסטיקן, ליטערארישע אי_ינשטעלן
 וועט מע שאפונג, פון פראגעם פארשיידענע וועגן דיסקוסיעם ווערן

ג. ד. א. ווערק ני_יע די פארלעזן
 צי_יט צו צי_יט פון דארפן ארבעט פארלעגערישער פון געביט אפן

 און לידער פראזע, מיט )זאמלביכער( אלמאנאכן ווערן ארויסגעגעבן
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 זעלבשטענ־ א ארויפגעבן וועט סעקציע שע ייר די ארטיקלען. קריטישע
 ?ידישער פון פראגעם די באלויכטן וועט וועלכער זשורנאל, פער?אדישן דיקן

 אין מאטעריאל אינסטרוקטירנדיקן געבן ליטעראטור, פראלעטארישער
 פראגעם פראפעסיאנעלע שרי״יבערישע די באלויכטן שאפונג, פון געביט

ג״ל. ד. א.
 וועט סעקציע די וואט מאסן־ארבעט, די אין וויכטיק ווייניקער ניט

 ליטע־ מיט באדינען צו פלאנמעסיק זעען וועט סעקציע די דורכפירן.
 שטעט גרעסערע די אין שטעטלעך, און שטעט די אוונטן רארישע

 פאר שטיין וועט באזונדערס ג״ל. ד. א. ראדיא־פארלעזונגען איינארדענען
 ליטערארישע די דערציען און אנפירן וועגן פראגע די סעקציע דער

יוגנט.
 נעגאטיווע ריי א זיך באמערקן יוגנט ליטערארישער אונדזער בא

 באם ליטגייווע. די פארשפרייט שטארק איז יוגנט דער ציוישן אפנויגן.
 זעלבסטצופרידנקייט שעדלעכע א אפטמאל זיך באמערקט שרייבער יוגנטלעכן

 צו פארפולקומונג, א צו שטרעבן ניט א און פרויון ערשטע די מיט
וויסן.

 ענג אויך דארפן זיך סעקציע די וועט מאסן־ארבעט פון געביט אין
 ליטערארישן דעם זיי פאר ארגאניזירן און ארבקארן די מיט פארבינדן

אינסטרוקטאזש.
 צו נויטיקייט דער אף אנגעוויזן פארטרעגער דער האט שלום צום

 אוקראינישע די מיט פארבינדונג ענגסטער דער אין ארבעט די פירן
 אף אוקראעיש פון איבערזעצונגען געבן נויטיקייט דער אף ליטעראטן,

 יידיש פון איבערזעצן באם ליטעראטן אוקראעישע די העלפן און יידיש
אוקראיניש. אף

 יידישע צאל גרויסע א באטייליקט זיך האבן צוזאמענפאר אפן
מאסקווע. פון אויך נאר אוקראינע, פון בלויז ניט און שרי״יבער

 אראנסקי, מ. אבטשוק, א. האפשטיין, ד. פעפער, אי, כ׳כ די ק?עוו: פון
שקאראווסקי, ש. פיאטיגארסקע, א.

לעוויטאן, מ. קאהאן. א. לעווין, כאנע גילדין, כ. כארקאוו: פון
וואראבייטשיק. בילאוו, ש. אדעם: פרן
ראבין. גאדינער, פערסאוו. ש. ליטוואקאוו, מ. מאסקווע: פון

זשוקאווסקי. ס. בערדיטשעוו: פון.
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אלבערטאן. דניעפראפעטראווסק: פון
שאמעם.—זשיטאמיו פון
 טאלאלאיעווסקי, קאטליאר, טוזמאן, וויינערמאן, יוגנט: דער פון

 עליע טשערניאווסקי, וויניצקי, סיטא, קאזאקעוויטש, גרינזי_יד, רעמיניק,
אנד. א. מארקום גארדאן,

 צאל גרעסערע א ביעעווען צוזאמענפאר אפן זל_ינען שרל_יבער אויסער
 פרן קולטור־טוער און ארבעטער פארטיי־כאוריירים, אנגעזעענע געסט:

שטעט. פארשיידענע
 צוזאמענפאר פונ;ם באשלוסן וויכטיקסטע גאר ביז די פץ איינער

 זשורנאל- ליטערארישן א ארויסגעבן וועגן באשלום דער געווען איז
 באשלום דערדאזיקער "וווספפ". באם סעקציע יידישער דער פון ארגאן אן

 האט 1928 מארט געווארן. רע^ליזירט ארום צי_יט קורצער א אין איז
 סעקציע יידישער דער פון זשורנאל כוידעשלעכער א דערשיינען אננעהויבן

 באשטימט איז "פראליט" פון רעדאקציע די "וווספפ״-״פראליט". באם
 לעוויטאן, מ. גילדין, כ. פעפקר, אי. באשטאנד: פא׳גנדיקן אין געווארן

אבטשוק. א. און האפשטילן ד.
 דער פון ביורא א געווארן אויסגעקליבן איז צוזאמענפאר אפן
 כאוויירים: יקעגנדפאל ןפר באשטאנד אין "ווובפפ" באם סעהציע לידישער

 קאנדי־ אלם קאהאן. א. האפשטיין, ד. ליווין, יאנקל גילדין, כ. פעפער, אי.
 אויסגעטיילט זל_ינען "יורספפ" פון סעקרעטאריאט אין טוזמאן. צ. ~ דאט

גילדין. און פעפעו־ כ״כ די געווארן
 פונעם אנטשטיין דאם וווםפפ"," ?ידסעקציע דער פון גרינדונג די

 דער פון געשיכטע דער אין בלעטל ני_י א אוף עפנט "פראליט" זשורנאל
אוקראינע. אין ליטעראטור־באוועגונג און ליסעראטור ?ידישער
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<

־טערקאפיטל6

 ליטעראטור־באוועגונג יידישער דער פרן געשיכטע דער צו
ווי״יסררסלאנד אין

ארבעטער" ונגער "י גרופע ליטערארישע די

 אין ליטעראטור־באוועגונג יידישער דער פון געשיכטע די אויב
 און פעלד, צעאקערט ניט א נאך איז ר.ס.פ,ם.ר. אין און אוקראינע

 האבן געביס, דעם אף טריט ערשטע די געמאכט איצט ערשט ווערן עם
 אין ליטעראטור־באוועגונג און ליטעראטור יידישער דער וועגן שוין מיר

 בוך ארשאנסקים כ׳ דעם איז דאם ארבעט. גרעסערע א ווי_יםרוםלאנד
 דער ווו רעוואליוציע", דער נאך ווי_יםרוםלאנד אין ליטעראטור יידישע "די

 ?ידישער דער אין קאמף פונעם ריכטליניעם די אנמערקן פרוווט אווטער
 קא־ צוויי אפילע ווידמעט ארשאנסקי ב. ווי_יםרוםלאנד. אין ליטעראטור

 ליטע־ פראלעטארישער יידישער ערשטער דער פון געשיכטע דער פיטלען
 "יונגן רעוואליוציע~דעם דער נאך ווייסרוסלאנד אין ראטור־ארגאניזאציע

 לי־ פראלעטארישע ייוישע די אז אויספיר, צום קומט און ארבעטער",
 גאנצער דער פין וויגעלע דאס איז ווי_יםרוםלאנד אין טעראטור־באוועגונג

 "אין ראטנפארבאנד. אין ליטעראטוו־באוועגונג יידישער פראלעטארישער
 אין יידיש אין ליטעראטיר פראלעטארישער דער פון געשיכטע דער

 פע־ ר ע שט ער דער גראד וועט ארשאנסקי, כ׳ זאגט פארבאנד, גאנצן
 די ן ל פי ש ווייסרוסלאנד אין ליטעראטור יידישער דער פון ריאד

 לי־ ?ידישע "די ארשאנסקי. וב. ע" י ל א ר ע ט ם ע ר ג די און ע ט ש ר ע
 )מי_ין (.5 זי_יט. רעוואליוציע״, דער נאך ווי_יםרוםלאנד אין טעראטור
א.(. א. קורסיוו,
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 י.( 1931 9־10 נומ. )׳"פראליט" צוריק צייט א מיט שריץ איז מיר
 "מינסקער אזויגערופענער דער קעגן ארויסצוטרעטן שארף אויסגעקומען

 באשטייט וואם ארן ארשאנסקי כ׳ דער געשאפן ס׳האט וועלכע שיטע",
 ליטעראטור פראלעטארישער ?ירישער דער פון וויגעלע דאם אז דעם, אין
 ליטעראטור די איז ווי_יםרוסלאנד אין אז מינשק, איז ראטנפארבאנד אין

 קלאסנ־ קליינבירגערלעכע, אלע אז און פראלעטארישע, דורכוים א געווען
אוקראינע. פון געווארן אימפארטירט אהין זיינען אנטפלעקונגען פרעמדע
 האט, שיטע" "מינסקער דער וועגן טעאריע ארשאנסקים כ׳ דעמ

 צו ליטעראטור־באוועגונג, דער צו אריך שי_יכעם א פארשטענדלעך, גאנץ
 ווי_יםרוםלאנד. אין שרי_יבער ?ידישע פון ארגאניזאציעם ליטערארישע די

 יונגער דער צושרי_יבן געזאגט, ווי ארשאנסקי, כ׳ דער וויל דא און
 אנט־ וואם ראליע, א ווי_יםרוםלאנד אין ליטעראטור־באוועגונג ?ידישער
 פראלע־ דער פאר פארדינסטן אלע )בא ווירקלעכקייט דער ניט שפרעכט

 האט ארבעסער" "יונגער ליטגרופע די וואם ליטעראטור, טארישער
געהאט(.

 ליטע־ פראלעטארישער ?ידישער פאר קאמף פון וועג דער איז צי
 רע־ אנדערע אין ווי אנדערער, אן אינגאנצן ווי_יםרוםלאנד אין ראטור

אונדז? בא פובליקן
 ליטעראטור־באוועגונג, יידישע פראלעטארישע די אז ווייסן, ר מ

 בא איז אקטיאבער נאך ליטעראטור רעוואליוציאנערער פאר קאמף דער
 קאמוניסטישער דער פון אופקום מיטן איניינעם אנטשטאנעץ אונדז

 פרעכע־ארגאנען באלשעוויסטישע ערשטע די פרעסע. קאמיוגישער און
 אין רעשטלעך רעאקציאנערע אלע קעגן קאמף דעם אטא ארגאניזירן

 היפשע ווי_יםרוסלאנד האט געביט דעם אף קונסט. און ליטעראטור דער
 ריי גאנצע א האבן פארדינסטן קלענערע קיין ניט אבער פארדינסטן,

 און מאסקווע אין יידיש אף פרעסע־ארגאנען באלשעוויסטישע אנדערע
 דעם אין "עמעם" נעם*פ ראליע די באוווסט גענוג איז עם אוקראינע. אין

אוקראינע. אין פרעסע באלשעוויסטישער דער פון דאסזעלבע געביט,
 פון אנטוויקלונג־וועג דער אונטער דאך זיך שיידט דען וואם מיט

 רעם, ווי_יםרוםלאנד?~מיט אין ליטעראטור פראלעטארישער יידישער דער
 געווען ניט רעוואליוציע דער פאר ס׳איז ווו אשטייגער, מינסק, אין וואם
 ריכטונגעץ ליטערארישע און לי'טעראטור יידישער קי_ין פון סימען קיין
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 שפראצונגען ערשטע די האבן גערעכט(, ארשאוסקי נ׳ דער אה דא )און
 ניט רעוואליוציע דער נאך ליטעראטור פראלעטארישער יירישער פרן

 און קליינבירגערלעכער דער מיצאד קאמף ארגאניזירטן אזא באגעגנט
 קיעוו אין געררען איז דאם ווי קריטיק, און ליטעראטור בורזשואזער

 דערפון אבער "שטראפ״־פעריאד(. )אינעם מאסקווע אין שפעטער אין
 איז ווייסרוסלאנד אין אז אויספיר, פאלשן קי_ין מאכן ניט מען דארף
 א געווארן געבוירן אומעטום, ווי פר?ער, און אקטיאבער נאך גלייך

 באוועגונג, ־ ליטעראטור פראלעטארישע א ליטעראטור, פראלעטארישע
ארשאנסקי. כ׳ דער זאך די פארשטעלן וויל עם ווי

 דער צו אן זיך קערן וואם פאקטן, די צו ווענדן טאקע זיך לאמיר איז
ווי_יםרוסלאנד. אין ליטעראטור־באוועגונג ?ידישער דער פון אנטוויקלונג

 ארויסטריט דעם וועגן דערמאנט קאפיטל פריערדיק א אין האבן מיר
 פון עסטעטיזם דעם קעגן "כוואליעס" זשורנאל וויטעבסקער פונעם

 דער פון פרווו ארגאניזירטן ערשטן דעם שי_יעך איז וואם דאברושינען.
 די עם איז ווי_יםרוסלאנד, אין באוועגונג ־ ליטעראטור פראלעטארישער

 )לויט פארמעל איז וואס ארבעטער", "יונגער ליטעראטור־ארגאניזאציע
 יאר. ־טן1923 אין געווארן געשאפן ארשאנסקי( כ׳ פונעם אנגאבע דער

 דער אט פון טעטיקייט פון סימאנים קיינע דערווי_יל מיר טרעפן פאקטיש
 ביכלאל איז יאר ־טע1923 דאם יאר. ־טן1923 פונעם מעשעך אין גרופע

 ליטעראטור־באווע־ כראלעטארישער ארגאניזירטער דער פון אנהייב דער
 ווי_יםרו־ דער געגרינדעט ווערט 1923 נאיאבער ווי_יםרוםלאנד, אין גונג

 אין שרי_יבער־גרופע פראלעטארישע ערשטע "מאלאדניאק״-די סישער
 אוים, שטארק יאר פאר נאענטסטע די אין וואקסט וועלכע ווי_יםרוסלאנד,

 פון שפורן ערשטע די ינץ. פראק דער אין ארבעט ברייטע א אנטוויקלט
 ווי_יםרוםלאנד אין שרי_יבער־גרופעם יוגנטלעכע פראלעטארישע ?ידישע

 הייבט עם ווען ,1926־1925 יארן די צו באזונדערס און 192 י צום קערן
 האט דאם ארבעטער". "יונגער ליטגרופע די ארבעטן צו אינטענסיוו אן
 אין שטעט גרעסערע אנדערע ריי א צו םי_י מינסק, צו םי_י שי_יכעס א

 א דערגאנגען אונדז צו איז אזוי אנד. און האמעל ווי ווי_יםרוסלאנד,
 מעל א ה אין ליטגרופע א פון זיצונג ערשטער דער פון פראטאקאל

 דערמאנט דערעכאגעוו, ממען, )דער "אקטיאבער־דאר" נאמען אונטערן
קאמיוגישער יידישער דער געכראגן האט עם וואס נאמען, אינעם
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 ארויסגעגאן ,1923 אנהייב דאר״> "ליבקנעכטם אוקראינע אין זשורנאל
נומער(. איין סאכאקל
פראטאקאל. דעם דא ברענגען היר

יאר. .1924 יאנוואר, ־טן8 פון זיצונג "ערשטע
דאר". ־ "אקטיאבער גרופע

 סערעבריאני פאדאלסקי, יאפע, בילאוו, כ״כ די אנטייל נעמען עם
פרידמאן. און

:געהערט

בילאוו. כ׳
 קענען גרופע דער אין (1

 אזוינע, נאר ווערן אנגענומען
 פיי־ געוויכע ארוים ווייזן וועלכע
 געביט איז ניט וואסער אף ?קייטן

 וועלכע און ליטעראטור, פון
 דער מיט דורכגעדרונגען זי_ינען

 קלאסן־אידע־ רעוואליוציאנערער
ארבעטער־קלאם. פונעם אלאגיע

 "אקטיאבער־דאר" גרופע די (2
 צו אופגאבע אן פאר זיך שטעלט

 ניט־ און ?ידישע די שטודירן
 אויך קלי_יבט ליטעראטור, יידישע

 איי־ די פון שאפונגען פאנאנדער
גרופע. דער פון מיטגלידער גענע

 פאר שטעלט גרופע די (3
 פארשפרייטן צו ציל א פאר זיך

 אופ־ און ווארט געדרוקטע דאם
 ?ידישן פונעם געשמאק דעם הייבן

 קינסט־ דעם דורך ארבעטער־לעזער
ווארט. לערישן

:באשטימט

 כ״כ די באפולמעכטיקן (1
 אדורב־ זיך סערעבריאני און בילאוו

 סעקציע יידישער דער מיט ריידן
 פון ארבעט דער וועגן גובקאם באם
"אקטיאבער־דאר". גרופע דער

 אופי אן פאר זיך שטעלן (2
 ערשטע די שטודירן צו גאבע
 דיכטער, יידישע ני_יע די צייט

 קענטענישן, אירע פארטיפערן
פראדוצירן. אליין קעדיי

 בא־ זיצונג קומענדיקע די (3
 ־טן13 דעם זונטיק אף שטימען
 צו מוזן כאווייריט אלע יאנוואר.

 לייבם מאני דורכלייענען צייט דער
 א .102~90 זי_יט אף לידער

 כאווער דעם געבן פארטראג
פאדאלסקי.
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 גרופע די ,1 באמערקונג
 ליטע אי_ינארדענען אפט אויך דארף

 פא- זאלן עם ווו אוונטן, רארישע
 אייגענע ווערן נאנדערגעקליבן

שאפונגען. פרעמדע און
 פארנעמען זיך .2 באמערקונג

 פאר־ פון איבערזעצונגען מיט
 קינסט־ רעוואליוציאנערע שיידענע
 בארי_יכערן קעדיי ווערק, לערישע

ליטעראטור. ?ידישע די
 פאר מעגלעכקייטן שאפן .4
שאפינגען. אייגענע דרוקן

 בא־ ווערט צייטווייליק (4
 דער כעקרעטאר אלם שטימט

סערעבריאני". כ׳

 דער פון זען צו ס׳איז ווי איז, גרופע דער פון איינשטעלונג די
 רעוואליוציאנערע. א פראלעטארישע, א .,1 נום. פונקט אין פארמולירונג

 ארבעטער" "יונגער ליטגרופע דער פון טעטיקייט דער שי_יעך איז וואם
 באזוב־ און ־טן1924 סאף פילן צו זיך אן זי הייבט גופע, מינסק אין

יאר. 1925 אין דערס
 קולטור" ני_יער דער פאר קאמף "אין ם. אל. פון ארטיקל אן אין

 גערעדט ווערט יאר ־טן1924—29/11 דעם פאר ארבעטער" ״יונגער אין
 דער ארבעטער". "יונגער ליטגרופע דער פון שריט ערשטע די וועגן

גרופע. דער אף האפענונגען גרויסע לייגט ארטיקל פונעם אווטער
 "יונגער ליטגרופע דער פון ביורא מינסקער דער פון פראטאקאל א

 דיי דער לויט איז פראט^קאל )דער ־טן1925יאנוואר ־טן2ד פארן ארבעטער"
 זיך געפינט גרופע די אז דעם, וועגן איידעס אונדז זאגט ערשטער( דער
ר־פעריאד. ארגאניז אין

פראטאקאל. פון טעקסט דעם דא ברענגען מיד

י. 1925 יאנוואר, ־טער2״ד
 ארבעטער". "יונגער גרופע ליטערארישער דער פון ביורא פון זיצונג

סערעבריאני. גאלדמאן, טייף, באשטאנד: פולן אין ביורא די
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פראגעס: פאלגנדיקע טאג־סיידער אפן
 אויסערלעכער און אינעווייגיקסטער פון פלאן דעם אויספילן וועגן א(

ארבעט.
מאסקווע. מיט פארבינדונג וועגן ב<
און דיסציפלין וועגן ג<
פראגעם. לויפנדע ד(

ארבעט. אויסערלעכע .1
 אנקעטע אן — ן ע מ ו ק נ א פון פארמעלקייטן די עגן וו א(

 איצטיקע און שטענדיקע עלטער, פאמיליע, )נאמען, פראגעם געהעריקע מיט
 בילדונג, שרייבן, פון פארם שרייבן, אנגעהויבן ווען באשעפטיקונגען,

באקאנט(. ליטעראטור נאציאנאלער וועלכער מיט פארטיעשקייט,
 באפולמעב־ ?ידפעדטעכניקום, .1 קוואלן: דריי — וווקם וועגן ב(
 רובינטשיק. כ׳—באפולמעכטיקט — ארבקארן .2 רובינע. כ׳ ווערט טיקט

 גרופע, פון מיטגלידער אלע—אונטערנעמינגען .3 גאלדמאן. כ׳—יונקארן
פראדוקציע. דער אין פארנומענע

 דראמאטיש־טעכנישער דער מארט. ערשטן פון אוונט עגן וו ג(
 און טייף - ליטעראריש־טעכנישער גאלדמאן, כ׳ באפולמעכטיקט —טייל

 מאטעריאל, איליוסטראטיווער פארטראגן, צוויי פראגראם: סערעבריאני.
)פיעסקע(. טייל דראמאטישער פראזע, און פאעזיע
 מאטע" פון )אפהענגיק זי_יטל א ארויסגעבן — ט ע ב ר ק־א ו ר ד ד(
מארט. ערשטן צום ריאל(

פריצייטיק.—יונקארן און ארבקארן די מיט פארבינדוגג וועגן ה(
 —)״מאלאדניאק״( קויכעם ליטערארישע די מיט פארבינדונג וועגן ו(

 געמיינזאמער און אינפארמאציע צוליב פארשטייער מיט טוישן זיך
ארבעט.

 ארבעט טייף כ׳ דער-פעריפעריע. דער מיט פארבינדונג וועגן ז(
אנקעטע. אלגעמיינער דער פון פארם אין ווענדונג א אוים

ארבעט. אינערלעכע .2
 פאר אנערקענט ביורא די — ש. ני נטע ע ך־ק א ר שפ וועגן א(

 פונעם לעקציעם ציקל אנגעמערקטן דעם נוצלעך און נייטיק אומבאדינגט
שפראך. וועגן האלמשטאק כ׳
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 כאווער דעם בעטן—קונסט־דערלערנונג די סיםטעמאטיזירן וועגן ב(
 ריב און קונסט וועגן רעפעראטן סון פלאן א אויסארבעטן האלמשטאק

טונגען.
 —ליטעראטור־שאכונגען ני_יםטע און פעריאדישע די צו באציונג די ג(

 זי־ נאענטסטער דער אף ני_יעםן. ליטערארישע אלע אף רעאגירן אקטיוו
אנדערע. און פינינבערג פעפער, איציק רועגן פארטראג א צוגרייטן צונג

ע. וו ק ם א מ מיט פארבינדונג עגן וו .3
 ־טן25 פונעם זיצונג דער אף אנגענומענע די שיקן צו באשטימט

 אן מיט "וואפפ" פון פארוואלטונג אין "עמעם", אין רעזאליוציע יאנוואר
טייף", כ׳ דער צוגעצויגן ווערט ארבעט דער צו אינפארמאציע־בריוו,

 געוויסע איין גרופע די שטעלט פראטאקאל, פונעם זעען מיד ווי
 א אין מאסקווע. מיט זיך פארבינדט מיטגלידער, אנעמען פון פארמען
 ווערט ,1925־3/2 דעם דאטירט ביורא, דערזעלבער פון פראטאקאל צווייטן

 פונקט א אין ארבעט. שעפערישער דער וועגן פראגע די געשטעלט
 קעגן געקעמפט ווערט שאפונגען" פאנאנדערקלי_יבן פון מעטאד "וועגן

 מיר ווערק. אייגענע פון פארלעזונגען די בעיים קריטיק ווולגארער
פונקט: דעם דא ברענגען

י. 1925 פעווראל, ־טן3 פון פראטאקאל פון "אויסצוג
* שאפונגען. פאנאנדערקלי_יבן פון אד מעט עגן וו

 אהער ביז זיינען וועלכע דעבאטן, די אז קאנסטאטירט,* ביורא די
 אנטשפראכן ניט האבן שאפונג, איז ניט וואסער אדום געווארן געפירט

 בלי_יבן פלעג אזויארום און קאנקרעטקייט און זאכלעכקייט פון צילן די
 דער אט מוז ווייטער אף שאפונג. דער פון כאראקטער דער נעפלדיק

 ז^לן כאוויירים די אז נויטיק, איז דעם צו ווערן. באזי_יטיקט צוגאנג
 געלייענט דארפן וועלכע מאטעריאלן, די מיט באקאנען באצייטנם זיך

 ארדע־ )די פריער טעג פאר א מיט זיצונג, נאענטםטער דער צו ווערן
(.1 נום. פראטאקאל אינעם געווארן אנגעוויזן שוין איז דעם פון נונג

 אז טייף, כ׳ פונעם צוגאב־פארשלאג דעם באשטעטיקט ביורא די
 כאווער, א צוגעצויגן ווערט ארבעט פארנעם, לויטן גרעסערער, א צו

 באהאנדלונג אויסשעפנדיקער דער פאר פאראנטווארטלעך איז וועלכער
פאראנט־ ניט די פון אפזאגן זיך מוזן כאוויירים די שאפונג. דער פון
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 אפשאצונג דער צו צרגיין מוזן און אויסדרוקן ווולגארע און ווארטלעכע
קריטיק". כאווערישער מיט

 די שיקט עם וואם מאפפ"," מאסקווער דעם ענטפער־בריוו אן פון
 די אז זען, צו איז ,1923 פעווראל אין ארבעטער" ״יונגן פון ביורא

 בריוו אינעם ארגאניזירן. פון סטאדיע אין געפונען זיך האט ליטגרופע
 בעקויעך ניט זיינען זיי אז ארבעטער", "יונגן פון ביורא די ענטפערט

 דראמאטורגן, רעוואליוציאנערע פון פאריין מיטן פארבינדן זיך איצט
 ארגא־ פון פראצעם אין נאך זיך געפינט ארגאניזאציע "אונדזער ווי_יל

ניזירן".
 קאמיוגישער דער אדום געשאפן זיך האבן וואם ליטגרופעם, די

 ארבעטער־ פון דעריקער באשטאנען זיינען ארבעטער׳; "יונגער צי_יטונג
קאמיוגיסטן. ס׳ראוו יוגנט,

 צי_יט יענער אין איז ארבעטער" "יונגער גרופע מינסקער דער אין
ליפ העלמאנד, סערעבריאני, י. גאלדמאן, י. טייף, מ. ארי_ינגעגאנגען

 גרופע די זיך פארגרעסערט שפעטער אנד. און מילער רובינע, שיץ,
 פרא־ דער פון מינסק קיין אן קומען וואם כאוויירים, פון כעזשבן אפן

אוקראינע. פון אויך ווי ווינץ,
 "יונגער גרופע די פעריאד יענעם אין מען פילט שעפעריש

 אין אפט זיך דרוקט וועלכער טייף, מ. אויסער ווייניק. ארבעטער"
 מיד טרעפן ,,העלמאנז ש. גאלדמאן, י.—זעלטענעו ארבעטער", ״יונגער

 אין גרופע דער פון ארויסטריט ארגאניזירטן קיין יאר ־טן1926 ביזן ניט
 דער פון ארויסטרעטונג ארגאניזירטע ערשטע די ארבעטער". "יונגן
 א יאר(. ־טן1926 אנהייב )דערשיגען קעפ"" זאמלונג די איז גרופע

 ליט־ דער פון ארבעט די אופלעבן אינעם אפגעשפילט האט ראליע גרויסע
 פאר־ געהאלטן האט רועלכע )מאסקרוע(, מאפפ"" יידסעקציע די גרופע

געהאלפן. צי_יט גאנצע די איר האט און גרופע דער מיט בינדונג
 פון.. באזונדערם און ארשאנסקי ב. כ׳ פון אריבערפארן מישן

 ארבעט די פארשטארקט ווערט מינסק, קיין מאסקווע פון בראנשטיין י.
ארבעטער". "יונגער ליטגרופע דער פון

 דער אין (1925־3־10) בראנשטיין י. פון בריוו אפיציעלן אן פון
 (1925 )הארבסט מיזסק קיין קומען זי_ין נאך גלי_יך ״מאפם״ ?ירכעקציע
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 ארבע־ "יונגער ליטגרופע דער אץ לאגע דער וועגן זיך מיר דערוויסן
שרי_יבט: בראנשטיין י. כ׳ טער".

 ארבע־ "יונגער פון ביורא דער מיט זיצונב א געהאט האב "איך
 אינערלעכע )די לאגע דער מיט גענוי באקאנט זיך האב איך טער".

 רעזאליוציעם, די צו צוגעשטימט האט ביורא די אויסערלעכע(. די און
 וואם פראגעם, אלע אין ארויסגעטראגן האט "מאפפ" פון ביורא די וואם

 יידסעקציע פון ביורא פון זיצונג דער אף געשטאנען לעצטנם זיינען
 האבן זיי כעוורעלייט, ענערגישע לעבעדיקע, זי_ינען יאטן די "מאפם".

 א האלטן איך וועל מארגן קוטע. מי_ין אף געווארט אומגעדולד מיט
 ארבעטער" "יונגער גרופע דער פון פארזאמלונג דער אף פארטראג

 טעג נאענטסטע די גרופע. דער פאר שטייען וואם אופגאבעם, די וועגן
 ארגאניזירן צו בעדייע האב איך ארבעט. דער צו צוטרעטן מיר וועלן

 לערנען מען וועט שול דערדאזיקער אין גרופע. דער פאר שול מין א
 אג־ פון ווערק לייענען קונסש־וויסנשאפט, מארקסיסטישע ליטעראטור,

וו."". אז. און פאנגער

 וועגן בראנשטיין י. באריכטעט (1925־4/11 )פון בריוו צווייטן א אין
שרייבט: ער גרופע. דער פון דערגרייכונגען שעפערישע

 "שטערן" 3 נוט. אין אינטענסיוו. ארבעטן מינסקער ״אונדזערע
 קעפ"" זאמלבוך דער ן-!(>6^3)פראזע!־־ לידער דיטלעך 3 זיי האבן
 פאעמע א טייף שרי_יבט דעם אכוץ דעקאבער. צו פארטיק זיין וועט

 פאר א און ליפשיץ העלמאנד, גאלדמאן, אייך(, )פאר "ווי_יםרוםלאנד"
 אנשי־ אן )פאשעט לידער אלץ $בער אויך, שרי_יבן פראווינץ דער פון

קויעך". גרויסער א דא מיר זיינען געזעלשאפטלעך קעניש,(."

 אז דעם, אף אנגעוויזן קאפיטל פריערדיקן א אין שוין האבן מיר
 מאסקווע, אין שרי_יבער יידישע די צווישן שפאלטונג דער נאך באלד
 "ני_יערד"־ די און מאפפ"" יידסעקציע די אוים זיך בילדעט עם ווען

 ווייסרוסלאנד. אין פעסטונג א "מאפפ" יידסעקציע די באקומט גרופע,
 דערשי_ינען צו יאר ־טן1925 אין אן הייבט וואם "שטערן", זשורנאל דער
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 פראלעטארי־ יידישער דער פון ארגאן דער פאקטיש ווערט מינסק, אין
 פראלע־ מאסקווער דער צווישן פארבאנד. גאנצן אין ליטעראטור שער

 איז ווייסרוסישער דער און ליטעראטור־באוועגונג יידישער טארישער
 קושניראוו כ״כ די רעדאגירן צי_יט א קאנטאקט. ענגסטער דער
 אין אפטייל קינסטלערישן דעם מאסקווע פון וועוויארקע און

 זי "מאפפ", אין אריין גייט ארבעטער־׳ "יונגער גרופע די "שטערן".
 זי ווי_יםרוסלאנד, אין מאסן־ארבעט און שעפערישע גרויסע א פירט
 ליטעראטור גאנצע די ארגאניזירין אין אנטייל אקטיוון אן אויך נעמט

 פון געשריבן באריכט, ־ פריוו ווי_יטערדיקן א פון ווי_יסרוסלאנד. אין
 דער פון ארבעט די קלאר ווערט "מאפפ", יידסעקציע אין בראנשטיין י.

יאר. דטן 925 סאף ארבעטער״ "יונגער גרופע מינסקער

 שרי_יבט—ארבעט אונדזער פון באריכט שטיקל א אפגעבן אייך וועל "איך
 פאר־ די איצט שטייט ארבעט אונדזער פון צענטער אין—בראנשטיין, י.

 האבן מיר גופע. מינסק אין ארבעט די און ערטער די מיט בינדונג
 איז אוונט לעצטער דער אוונטן. ריי א אי_ינצוארדענען באוויזן שוין

 וועגן געפאקט. פול געווען איז זאל דער "לענין־קלוב". אין געווען
 מיר איך. און ארשאנסקי גערעדט האבן "ניי־ערד" און "אקטיאבער"

 דער וועגן—פארלעזונגען, צוויי כוידעש נאענטסטן דעם אי_ין ארדענען
 רעוואליוציא- פון פראבלעם דער וועגן און ר.ק.פ. צ״ק פון רעזאליוציע

 לעצטער דער וועגן ליטעראטור. ?ידישער דער אין ראמאנטיק נערער
 דערדאזיקער איבער איצט ארבעט ער—ארשאנסקי. שמועסן וועט פראגע

 זאמלבוך אפן אומגעדולד מיט ווארט אוילעם מינסקער דער פראגע...
 קאמיוגיסטן געפאנגענע די געווידמעט "קעפ״> גרופע מינסקער דער פון
 האב איך ארוס. כוידעש א אין ארויסגיין וועט ביכל דאם פוילן. אין
 שום א אן וועט ביכל דאם ניטא(. איז פ־אזע )קיין געלייענט לידער די

 ארבעט די פארזעצן אן זיך הייבט טעג די זיג... א זיין סאפעק
 ווייס־ פון שרי_יבער פויערשע ־ ארבעטער פון פארבאנד דעם שאפן פון

 "יונגער דער אויך ארי_ינגיין וועט פארבאנד דאזיקן אינעם רוסלאנד.
 פארבונדן. גוט מיר זיינען פראווינץ דער מיט סעקציע... אלם ארבעטער"

 מע וועלכע מיט ארבעטער, יונגע אלץ יאטן, ני_יע צו קומען עם
 ?ידסעקציעם די פון באראטונג דער אף ארבעטן. אסאך נאך דארף
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 אלע מיט גרופע אונדזער שטיצן זאל מע געפויעלט מיר האבן
 אונדזער אין איבער מען שיקט דעם מיט צוזאמענהאנג אין קויכעס.
 פרא־ דער פון—ארבעטער־קאמיוגיסט אן—וויטענזאן כאווער א רעשום
 אונדזער אין זי_ין און מינסק אין ארבעטן שוין איצט וועט ער ווינץ.

 ווייסרוס־ וועט "וואפפ" פון יידסעקציע פון באראטונג דער צו גרופע.
אוקראינע"? מיט מען טוט וואט אבער ארגאניזירט. זיין לאנד

 דער פון ארויסטריט שעפערישער $רגאניזירטער ערשטער דער
 געוויד־ (1926) קעפ״״ לידער־זאמלונג די געווען געזאגט, ווי איז, גרופע

 גע־ האבן זאמלונג דער אין טעראר. ווייםן פונעם קארבאנעם די מעט
 קאמענעצקי, ה. העלמאנד, ש. טייף, מ. דיכטער: די אנטייל אן נומען

 וויטענזאן, י. סאוויקאווסקי, ע. קאנטאר, י. גאלימאן, י• ליפשיץ, מ.
טוזמאן. אלעווםקי,,ה. ב.

 פאר־ א אנגעשריבן זאמלונג דער פאר האט ארשאנסקי ב. כ׳ דער
 די וואם וועג, דעם כאראקטעריזירט אינקורצן האט ער ווו ווארט,
דורכגעמאכט. האט גרופע

געשריבן: האט ער

 זעלב־ ערשטן, דעם מאכט ארבעטער" "יונגער גרופע "אונדזער
 ארוים זי גייט מאל ערשטן צום ארויסטריט. ארגאניזירטן שטענדיקן

לידער. ביכעלע א מיט
 היסטא־ א הינזיכטן אלע אין גרופע אונדזער פאר איז דאטע די
 פון אנגעהויבן ארבעטער, יונגע צוויי איינעם, פון אנגעהויבן רישע.

 אין דערשיינען ציים צו צייט פון פלעגן וואט לידלעך, :ע שווא פאר א
 פארלויף אין גרופע אונדןער איז ארבעטער", "יונגער און "וועקער"

 געוואקסן איז זי אויסגעוואקסן. באדי_יטנדיק יאר צוויי לעצטע די פון
 געזונטע, פראלעטארישע, דאם גרופירט זיך ארום האט זי צאל, אין

 ארגאניזירט טיילוועז און געוועקט אויך האט זי צאפלדיק־יונגע; דאם
 אויך ווארעמענדיק און כאווענדיק פראווינץ, ווי_יםרוםלענדישע אונדזער

ל?טעראטור־קויכעם. פראלעטארישע יונגע, דארט
 ארבעטער" "יונגער גרופע אונדזער אבער איז צאל אין אויסער

 ניט גאר נאך דערגרייכונגען. פארמעלע פון הינזיכט אין" אויך געוואקסן

 יונגע אונדזערע פון פערזן די גראמען, די שורעם, די זיינען לאנג
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 אג־ אזוי ניט-זיכער, אזוי קינדערש־אומבאהאלפן, אזוי געווען פאעטן
 אונד־ פון אייניקע בא אן שוין זיך מערקט איצט פאנגעריש־שוואך...

 שווערע די פארגיין אן שוין הייבט עם טריט, זיכערע פאעטן זערע
 אייגנ־ באשטימטער א אויםצושמידן אן זיך הייבט עם ארמבאהאלפנקייט,

סטיל". ארטיקער

 ני_יע א דעמאנסטרירט האט ,קעפ" זאמלונג די *אינדערעמעסן און
 פון פראלעטאריאט, פון געקומען זיינען וואם שרי_יבע־, יונגע גרופע

 די מיט מאסקווע, אין "יונגוואלד־גרופע" דער מיט באגלייך קאמיוג.
 טאן צו געהאט דא מיר האבן אוקראעע, אין גווארדיע" "יונגע גרופעם

 ליטע־ פראלעטארישער יידישער וואקסנדיקער פאר רעזערוון די מיט
ראטור.

 ליט־ דער אין ארבעט אינטעגסיווער פון יאר א איז 1926 יאר דאס
 דער פון ווירקרנג די וואקסט ערשטנט, ארבעטער". "יונגער גרופע
 ליטגרופעס, געשאפן ווערן שטעט דיי א אין פראווינץ. דער אין גרופע

 גע־ געשאפן זיינען גרופעם אזוינע מינסק. מיט פארבינדונג האבן וועלכע
 יונ־" צייטונג דער אין אנד. און פאלאצק וויטעבסק, מאזיר, אין ווארן

 ארבעט דער וועגן קארעספאנדענץ א מיר לייענען 1926 ארבעטער״ גער
 ארבעטער". "יונגער ליטגרופע דער פון אפטיילונג מאזירער דער פון

שרי_יבט: קארעספאנדענט דער

 דער פון אפטיילונג אן ארגאניזירט מאזיר אין זיך האט לאנג ,ניט
 כאווייוים. 12 אן ציילט גרופע די ארבעטער״. ״יונגער ליטגרופע

 דער פון פארזאמלונג ארגאניזאציאנעלע די פארגעקומען שוין איז עם
גרופע.

 ביורא, א אויסגעקליבן און ארבעט פון פלאן א אויסגעארבעט האבן מיר
 קרי_יז־ באם יידביורא פון מיטגליר א ארי_ין אויך איז עם וועלכער אין

ל.ק.יו.פ. קאמיטעט
 "יונגער ליטגיופע דער פון אפפיילונג אן אלם ליטגרופע, אונדזער
 פארבינדונג סיסטעמאטישע א האלטן צו נויטיק פאר האלט ארבעטער",

 אין אנווי_יזונגען געבן אונדז מ׳זאל מיר, בעטן איינצי_יטיק איר. מיט
ארב;ט. טאגטעגלעכער אונדזער
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 אוונט אן ־מארדענען* מיר רעכענען צייט נאענטסטער דער אין
גרופע. ליטערארישער דער פון עפענונג רער געווידמעט

כאזאנאוו" פ. "אזיר,

 מיר דערוויסן בוכבינדער י. פון קארעספאנדענץ צווייטער א אין
ליטגרופע. וויטעבסקער פון ארבעט דער וועגן זיך

 ערשטע די כאדאשים. 6 שוין ארבעט גרופע ליטערארישע ״אונדזער
 אונדזער יידפעדטעכניקום. ן פ יאטן פון נ^ר באשטאנען זי איז צי_יט

טעכניקום. פון צימערל קליינעם א אין דורכפירן מיר פלעגן ארבעט
 אין רעארגאניזירט גרופע די מיר האבן אדום וואכן עטלעכע אין

 ארי_ינגעצויגן האבן מיר כי_יקיךקלוב. באם מאסשטאב, אלשטאטישן אן
 מיר ארבעטן. אנגעהויבן און פיעקייטן ליטערארישע מיט ארבעטער־יאטן

 זשור־ דעם כאוויירים, אונדזערע פון שאפונגען די פאנאנדער קלי_יבן
 אי_ינגעארדנט מיר האבן מאל עטלעכע וועלט". "רויטע און "שמעדן" נאל

 בא־ זיך האבן ארבעטער די שניידער. די פאר אוונטן ?יטערארישע
. אקטיוו. גאנץ אוונטן די אין טייליקט

 מע ווי ראזנצווייג, כ׳ מיטן צוזאמען פאנאנדער מיר קלי_יבן איצט
 גייט גרופע דער פון ארבעט די דערציילונג. א אדער ליד א ען בו דארף
לעבעדיק. זייער דורך

בוכבינדער" יאסל
29־5 1936

 זיך אריענטירץ זיי וואם דערמיט, ארים זיך טיילן ליטגרופעם די
 איניינעם צי_יט גאנצע די גייען און ארבעטער־יוגנט אף גרעסטנטייל

)"וואפם"(. לאנד אין ליטעראטור־באוועגונג פראלעטארישער דער מיט
 ארבעטער" "יונגער צייטונג דער בא אן הייבט 1926 אפריל פון

 ווערט וואם אנפאנגער, פאר זי_יטל ליטעראריש רעגולער א דערשי_ינען
 זיך הייבן זי_יטל ליטערארישן דעם ארום גרופע. דער דורך רעדאגירט

 פון םי_י יונגווארג שרי_יבערישער צאל גרעסערע א קאנצענטרירן צו אן
פראווינץ. דער פון סי! מינסק,

 יאר ־טן1926 פון מעשעך אין נעמען זייטלעך ליטערארישע די אין
 בוכבינדער, קאהאן, אי_יזיק נפאנגער:* יוגנטלעכע ריי א אנטייל אן
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 לאסקער, טאלאלאי, מילנער, מאלטינסקי, קאהאנאוו, יאנקעלעוויטש,
אנדערע. און בערעזאווסקי

 ליטע־ א ארבעטער" "יונגער גרופע די אונטער נעמט נ926 אנהייב
 אלע אנטייל אן נעמען דארפן עם ווו "ווייסרוסלאנד", זאמלונג רארישע
 איז זאמלונג די אבער ווי_יםרוםלאנד. אין געבוירענע שרי_יבער, יידישע

געקומען. צושטאנד ניט סיבעם אומבאקאנטע צוליב
 אר־ "יונגער גרופע מינסקער די זיך אף נעמט 1926 הארבסט אין
 פראלע־ ?ידישע פון ארגאניזאציע אן שאפן צו אופגאבע די בעטער"
 דער געווען: איז דערצו גרונט א ווי_יםרוסלאנד. אין שרל_יבער טארישע

 די פון פאנאנדערוויקלונג די קויכעם, ליטערארישע יונגע די פון וווקם
 קאנ־ די האט אופגאבעס ני_יע די אטא פראווינץ. דער אין ליטקרי_יזן

 פארמולירט ארבעטער" "יונגער ליטגרופע דער פון סולטאציע־ביורא
 "ארגאגיזירטע נאמען אונטערן 1926־6־8 פארן ארטיקעלע אן אין

ליטעראטור".

 לייענע־ און ליטעראריש־אנפאנגערישן מאסעוון אונדזער "ארגאניזירן
 ווערן וואם אופגאבעס, וויכטיקסטע די פון איינע איז ארום־דאם רישן

ארבעטער". "יונגער ליטגרופע מינסקער דער פאר האי^ר געשטעלט

 ארבעטער", "יוננער ליטגרופע מינסקער די איז פאראיארן שוין
 שרי_י־ פראלעטארישע ?ידישע פון גרופע ארגאניזירטע איינציקע די אלם
 וועלכן צו צענטער, דער געווארן םאוועטךווי_יםרוםלאנד, אין בער

 פארשיידענע אייצע כאווערישער און הילף נאך געצויגן זיך ס׳האבן
 פארשיי־ פון פר^ווינץ. אונדזער פון אנפאנגער־יעכידים און ליטגרופעם

 באקומען ליטגרופע מינסקער די פלעגט ווי_יםרוםלאנד פון פונקטן דענע
 איג־ אוונטן, אף ארויספארן צוזאמענבינדן, זיך ענגער—ביטעם אפטע

וו. א. א. ארבעט דער אין סטרוקטירן
ליטגרופע? מינסקער די טאן געקאנט האט אבער וואם

 ארגא־ סיסטעמאטישער צו צוגעטראטן אליין אקארשט דאך איז זי
 אף שריט ערשטע די געמאכט אקארשט ארבעט, שעפערישער ניזירטער

 זיך געגרייט מאל ערשטן צום קויכעם, מינסקער די ארגאניזירן צו
 וועלט, ליטערארישער ?ידישער דער אין ארגאניזירטערהייט "ארויספארן"
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 דערצו ארבעט־מעטאדן, פארשיידענע אויסגעפרוווט מאל ערשטן צום
 און באזארגט געווען ניט מאטעריעל ליטגרופע מינסקער די איז נאך

 ארגא־ סיסטעמאטישע א פירן צו אף הויצאעם קיין געהאט ניט פאשעט
מאסשטאב. אלווי_יםרוםישן אין ניזיר־ארבעט

 איצט ביז דעריבער האט פראווינץ דער אין ארגאניזיר־ארבעט די
 און צופעליקער מיט בלויז אפקומען און באגרענעצטע א זי_ין געמוזט

 פראווינץ אונדזער פון פונקטן פארשיידענע אין פארבינדונג. יעכידישער
 פאר פןאנערן ערשטע די געווארן אויסגעטיילט צי_יט דער פאר זיינען

 מער ארבעט־־די ליטערארישער ארגאניזירטער קינפטיקער אונדזער
 א געווארן געשאפן איז עם אנפאנגער־שרי_יבער, פיייקערע און אקטיווערע

 געווארן־ צוגעגרייט איז עם שרי_יבער,־אנפאנגער, פאר זי_יטל ספעציעל
ארבעט. ליטערארישער ארגאניזירטער פאר באדן דער

 פעסטן א שאפן צו באיויזן ליטגרופע די האט גופע מינסק אין
 סימ־ מאסעוון א מיט ארומוואקסן ארבעטער־שרי_יבער, יונגע פון יאדער

 פאר־ די זיך אף נעמען צו מעסוגל געווארן איז און פאטיקער־אקטיוו
 ליטעראטור פראלעטארישע יידישע די ארגאניזירן צו אנטווארטלעכקייט

מאסשטאב. אלווי_יםרוםישן אין
 ווי_יםרוםלענדישן פון צ״ק, ווי_יםרוםישן פון רעזאליוציע לעצטע די
 אין ארבעט אונדזער פאר פערספעקטיוון ברייטע געעפנט האט ק^מיוג

ווייסרוסלאנד.
 אנגע־ איצט האבן ראטן־ארגאנען די און קאמיוג דער פארטיי, די
 אונדזער אופמערקזאמקייט פארשטארקטע באזונדער א ווידמענען הויבן

 קאמ־ און םארטיי?שער אויסגעפרוווטער אכוץ ארבעט. ליטערארישער
 גע־ די באקומען ליטגרופע אונדזער האיאר פון וועט אנפירונג, יוגישע

 ברייטע ־ סיסטעמאטיש א פירן צו אף מיטלען מאטעריעלע העריקע
ווי_יסרוםלאנד. גאנץ איבער ארבעט
 צו איניציאטיוו די האיאר זיך אף נעמט ליטגרופע מיגסקער די

 פון ארגאניזאציע אן מאסשטאב אלווי!םרוםלענדישן אין ארגאניזירן
ערטער. די אף אפטיילונגען מיט שרל!בער, פראלעטארישע ?ידישע

 צו טרעט אורלויב־ם?זאן, דער ענדיקן זיך נאר ס׳וועט ווי טייקעף,
ארגאניזיר־ארבעט. דערדאזיקער צו ליטגרופע מינסקער די
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 זיך דארפן ערטער די אף סימפאטיקער און כאוויירים אונרזערע
ארבעט: דער צו גרייטן אנהייבן שוין

 ארטיקע אן שאפן צו מעגלעכקייט דער וועגן אונדז אינפארמירן .1
ליטגרופע.

 אנפאנגער־אקטיוו שרי^בערשער ארטיקער דער איז גרוים ווי .2
עלטער(. לויטן און פארטיעש )סאציאל, באשטאנד זיין און

 בא־ זל_ין און לייענער־אקטיוו ארטיקער דער איז גרוים ווי .3
שטאנד.

 אנפירער פאסיקן א געפינען ארט אפן געקאנט מען וואלט צי .4
וו.(. א. א. פארטיי־טוער לערער, די )פון ארבעט ליטערארישער פאר

ביבליאטעק. שע ?יד א פאראן איז צי .5
 פון אפטייל ?ידישן פון אדרעם אפן ווערן געשיקט דארפן בריוו

ארבעטער׳. "יונגער פאר .21 נום. גאם רעוואליוציע אינווי_יםקולט.
 אונדזערע וועגן און ארגאניזאציע אונדזער פון אופגאבעם די וועגן

מאל. צווייטן א—ארבעט־מעטאדן

 ליטגרופע דער פון קאנסולטאציע־ביורא
ארבעטער". "יונגער

 1926 הארבסט גרופע דער אין ארבעט די זיך האט גופע מינסק אין
 זי אונטערנעמונגען, אף ארוים טרעט גרופע די פארשטארקט. אויך

 מיטגלידער די ווו שרי_יבער־צוזאמענטרעפונגען, רעגולערע איין ארדנט
 פון ארבעט דער וועגן ווערק. זייערע פאר לייענען גרופע דער פון

 "יונגער אין נאטיץ א אונדז דערציילט 1926 הארבסט אין גרופע דער
.1926 7/9 פארן ארבעטער"

 האפ־ זומערדיקער איר נאך האט ארבעטער" "יונגער ליטגרופע "די
 איז פארזאמלונג ערשטער דער אף ארבעט. איר צו צוגעטראטן סאקע

 אר־ ווי_יטערדיקער דער פון פראגעם ריי גאנצע א געווארן באהאנדלט
ליטגרופע. דער פון בעט

 שטעטלעך און שטעט ריי גאנצע א אין זיך האבן יאר לעצטן פארן
 אלם זיך פארעכענען וועלכע ליטגרופעם, ארגאניזירט ווי_יםרוםלאנד פון

ארבעטער". "יונגער ליטגרופע מינסקער דער פון אפטיילונגען
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 מאליעוו, פאלאצק, וויטעבסק, אין ־ מיר האבן ליטגרופעם אזעלכע
 דידאזיקע אין ארבעט די איז אהער בין אנד. און באברויסק סלוצק,

 אנפירונג. נויטיקע די אויסגעפעלט ס׳האט סיסטעמלאז, געווען ליטגרופעס
 פאר־ געווען ניט זיינען גרופעם די פראגראמעס. קיין געררען ניט ס׳זיינען

וואפפ(. פון )סעקציע "יונגער־ארבעטער" ליטגרופע מינסקער דער מיט בינדן
 האט ליטגרופע די וואם דעם, פון רעזולטאט א געווען איז דאם

 בא־ יקן,נדעשט א האלטן צו געלט־מיטלען נויטיקע די פארמאגט ניט
 ארבעט דער זיך $פגעבן אינגאנצן קענען זאל וועלכער טלער, צאלטן

פראווינץ. פון ליטגרופעם די אינסטרוקטירן און אנפירן פון
 געלט־מיטלען וועגן פראגע די וועט ארבעט־יאר ני_יעם דעם צו

 זיין וועט ליטגרופע די <.ון ווערן, געלייזט אויפן יענעם אדער דעם אף
ארבעט. איר פאנאנדערצווויקלען איו, געהעריק ווי בעקויעך,
 ארבעט איר אריבערטראגן באמ?ען ליטגרופע די זיך וועט מינסק אין גופע

קרי_יזן. פון נעץ די פארברייטערן און פאבריקן אין פראפאריינען, די אין
 פון מיטל אלם בלייבן ווייטער אף אויך דארפן מאסן־טעג אפענע די
 איג־ און ארבעטער יידישע ליטגרופע דער פון ארבעט דער צו צוצ?ען

טעליגענץ.
 רעדא־ ווערט וואם ארבעטער", "יונגן באם ליטזייטל, דעם ארום

 ארוים־ באוויזן צי_יט יאר דעם פאר זיך האט ליטגרופע, דער פרן גירט
 אלם ווערן פארעכנט שוין קענען וועלכע כאוויירים, ריי גאנצע א רוקן

 מיט־ צאל די וועט אויפן אזא אף ליטגרופע. מינסקער פון מיטגלידער
ווערן. פארגרעסערט ליטגרופע פון גלידער

 פראגראם־ און טעארעטישע ריי גאנצע א ■מאכן קלאר צו קעדיי
 א ארויסגעבן צייט נאענטסטער דער אין ליטגרופע די וועט פראגעם,

 פון פראגעם ווערן באלויכטן גלי_יכצי_יטיק וועלן עם וועלכן אין ביולעטען,
פראווינץ. אין ליטגרופעם די פון ארבעט און ארגאניזאציע

 מאטעריאלן צושיקן קענען פראווינץ אין ליטגרופעם די פון כ״כ די
 וועט מאטעריאל דער ליטגרופעם. די פון ארבעט און צושטאנד וועגן

וואכן. צוויי פון מעשעך אין ווערן צונויפגעקליבן
 ני_יע א אויסגעקליבץ האט ליטגרופע פון פארזאמלוגג לעצטע די
 וויטענזאן, בראנשטיין, כאוויירים: פאלגנדע פון באשטאנד אין ביורא

העלמאנד. א, און
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 ארשאנסקי, טייף, בר^נשטיין, אדיין: זיינען קאנסולטאציע־ביורא אין
סערעפריאני". און העלמאנד א.

 וואם ראליע, גרויסע די ווערן אונטערגעשטי״אכן באזונדערם דארף עם
 פאר קאמף אין "שטערן" זשורנאל מינסקער דער געשפילט האט עם

 ריי א ארויסרוקן פון געביט אפן אויך ווי ליטעראטור, פראלעטארישער
 "שטערן" דער ,יוי_יםרוםלאנד. פון שרי_יבער פראלעטארישע ?ידישע יונגע
 גרופע, דער פון מיטגלידער די פאר ארט אסאך אפגעגעבן אפט האט

 און ארויסגערוקט שרי_יפער יונגע גרופע אנגעזעענע גאנץ א האט ער
וווקם. זייער מיטגעהאלפן

 פר^לעטארישער דער פאר קאמף אין "שטערך פון ראליע דער וועגן
 קא־ פאריקע די אין ריידן צו אויסגעקומען שוין מיר איז ליטעראטור

 אין פאקטן: פאלגנדיקע פארצייכענען נאר איך וויל איצט פיטלעך.
 גע־ אופגעהויבן ארשאנסקי כ׳ דורכן מאל ערשטן צום איז "שטערן"

 אייניקע בא לאנג צייט איז וואס ניסטעריזם, דעם קעגן קאמף א ווארן
 דער ווי געווארן, גערעכנט קריטיקער מארקסיסטישע אפילע אונדזערע

 דא ליטעראטור. רעוואליוציאנערער ני_יער דער פאר אויסגאנג־פונקט
 "נא־ דער קעגן קאמף א בראנשטיין כ׳ דורכן געווארן אנגעהויבן איז

 "שטערן" אין דאברושין-אויסלענדער, פון קריטיק ציאנאל־עסטעטישער"
 אג־ איסאקאוויטשעם ד. קעגן קאמף העפטיקער א געוו^רן געפירט איז

 הויך געהאלטן האט "שטערן" דער ליטעראטור. יידישער דער אף פאלן
 קרימיק. מארקסיסטישער און ליסעראטור פראלעטארישער דער פון פאן די

 אייניקע געהאט אויך האט "שטערן" דער אז פארצייכענען, מ׳דארף כאטש
 וועגן לאזונג פאלשער ארשאנסקי ב. אשטייגער, דורכרי_יםן, לינקאטשישע
אנד. און טעראטור ל דער אין בירגער־קריג

 מיט געווארן בארי_יכערט גרופע די איז יארן שפעטערדיקע די אין
אנד. און לוריע נ. אלעווסקי, ב. שרי_יבער,ווי טאלאנטפולע יונגע אייניקע

 אין אריין "מאלאדניאק" ווי_יםרוםישער דער גייט 1928 אנהויב
 ווערט יאר דעמזעלביקן נאיאבער אין םעקציע. א זי_ינע אלם "וואפפ"
 פראלעטארישע פון אסאציאציע )ווי_יםרוםישע "בעלאפפ" דער געשאפן
 ארבע־ "יונגער גרופע די וווהין סעקציעם, נאצי^נאלע מיט (1שרי_יבע

סעקציע. יירישע אלם אריין גייט טער"
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צרגאב-מאטעריאלז



 געביט א־ן פארטיי רער פון פאליטיק דער וועגן אלקפ)ב( צ״ק פון רעזאליוציע .1
יאר(. 1925) ליטעראטור קינסטל.ערישער פון

 קינסט- אוקראלנישער דער וועגן פראגע דער אין פארטיי דער פון פאליטיק די .2
יאר.( 1927) או(3קפ) צ״ק באם פאליטביורא פון באשטימונג ליטעראטור. לערישער

 אין ליטעראטור קינסטלערישער פון געביט אין פארטיי דעי פץ פאליטיק די .3
סוויווע. ?ירישער דער

(.1927 אפריל 23־22 דעם סעקציעם יי. די פון ב. צ. דער פון )אנגענומען



(3ר.ק.פ.) צ״ק פון רעזאליוציע

 קינסטלערישער פון געביט אין פארטיי דער פון פאליטיק דער וועגן
יאר(. 1925) ליטעראטור

 פאר מאסן די פון וווילשטאנד מאטעריעלן פונעם אופשטיע דער .1
 די אין איבערקערעניש דער מיט צוזאמענהאנג אין צי_יט לעצטער דער

 פארשטאר־ דער מיט רעוואליוציע, די געמאכט האט עם וועלכע מויכעם,
 פארברייטערונג ריזיקער דער מיט מאסן־אקטיווקייט, דער פון קונג

 קול־ די פון וווקם גוואלדיקן א שאפט וו., א. און וועלט־באנעם פונעם
 ארייג־ אזויארום זיינען מיד באדערפענישן. און אנפראגן טורעלע

 רעוואליוציע, קולטורעלער גאנצער א פון טקופע א אין געטראטן
 ווי_יטערדיקער דער פאר פארהאנאכע די זיך מיט פאר שטעלט וועלכע

געזעלשאפט. קאמוניסטישער דער צו באוועגונג
 דער איז וווקם קולטורעלן מאסעוון דעמדאזיקן פון טייל א .2
 פרא־ דער פון ריי ערשטער דער אין ליטעראטור, ני!ער דער פון וווקם

 פארמעם, עמבריאנעלע אירע פון אנגעהויבן פויערשער, און לעטארישער
 )ארב־ פארנעם דעם לויט בדייטע אומגעהויער גלי!כצי_יטיק זיינען וואם

 דער מיט געענדיקט ארן ג.( ד. און וואנטצי_יטונגען דארפקארן, קארן,
 אידעא־ שוין זיך האט וועלכע פראדוקציע, ליטעראריש־קינסטלערישער

זעלבסטבאשטימט. לאגיש
 ווירט־ פונעם קאמפליצירטקייט די איז זייט, צווייטער דער פון .3

 אפילע קעגנזעצלעכע, פון וווקם גלי_יכצי_יטיקער דער פראצעס, שאפטלעכן
 אנטשטייונג פון פר^צעם דער פארמעם, פיינטלעכע קעגנזכיטיק^ע פון

 ארוים־ ווערט וואם בורזשואזיע, נל_יער דער פון פאושטארקונג פון און
 דראגג אומפארמי_ידלעכער דער אנטוויקלונג, דערדאזיקער דורך גערופן
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 אינטעלי־ ני_יער און אלטער טייל א מיצאד בורז^ואזיע רער אט פרן
 בארווסטזיניקער, א שסענדיק ניט איז דראנג דערדאזיקער האגאם גענץ,
 ני_יע אלץ אוים זיך טיילן טיפענישן געזעלשאפטלעכע די פון וואם דאם,

 בררזשראזיע־־־דאם דערדאזיקער פון אגענטן אידעאלאגישע ני_יע און
 אויבער־ ליטערארישן אפן אויך אנטפלעקן זיך אומפארמיידלעך מוז אלץ

לעבן. געזעלשאפטלעכן פרנעם פלאך
 ביכלאל, קלאסנקאמף דער אונדז בא אוף ניט הערט עם ווי אזוי .4
 קלאסך דער אין פראנט. ליטערארישן אפן אוף ניט ער הערט אזוי

 הא־ קונסט, נייטראלע קיין זיין ניט קאן עם און ניטא איז געזעלשאפט
 ליטעראטור דער פון ארן ביכלאל קונסט דער פון קלאסן־נאטור די גאם

 פארשיידנ־ מער פיל זיינען וואם פארמען, אין אוים זיך דריקט ביפראט
פאליטיק. דער אין לעמאשל, ווי, ארטיק,

 ארויסצולאזן ריכטיק ניט אבסאליוט געווען אבער וואלט עם .5
 דעם לעבן, געזעלשאפטלעכן אונרזער אין גרונט־פאקט דעם אויג פון

 פראלע־ די מאכט, די דעראבערט האט ארבעטער־קלאס דער אז פאקט,
לאנד. אין דיקטאטור טארישע
 צע־ פארטיי פראלעטארישע די האט מאכט די פארכאפן פארן אויב

 גאנצע די אופרי_יםן אף ליניע א געפירט און קלאסנקאמף. דעם ברענט
 דיקטאטור פראלעטארישער דער פון פעריאד אין שטייט געזעלשאפט,

 זיך צונויפלעבן ווי דעם, וועגן פראגע די פארטיי גאנצער דער פאר
 וועגן פראגע די איבערארבעטן: דאם פאמעלעך און פויערטום מיטן
 בורזשואזיע דער מיט מיסארבעטשאפט געוויסע א דערלאזן ווי דעם,

 אוועקשטעלן ווי דעם, וועגן פראגע די זי; ארויסשטויסן פאמעלעך און
 אינטע־ אנדערע יעדער און טעכנישע די רעוואליוציע דער דינסט אף

בורזשואזיע. דער בא זי אויבקעמפן אירעאלאגיש ארן ליגענץ
 זי_ין אבער ער ענדערט אוף, ניט הערט קלאסנקאמף דער האגאם

 צו פראלעטאריאט דער שטרעבט מאכט די פארכאפן ביזן ווייל פארם,
 דיקטאטור זיין פון פער?אד אין און געזעלשאפט געגעבענע די רוינירן
 ארגאניזאטע־ "פרידלעכע די ארויסגערוקט פלאן ערשטן אפן ווערט
ארבעט". רישע
 זיין פארברייטערנדיק אלץ ארן פארפעסטיקנדיק פארהיטנדיק, .6

 פאזיציע געהעריקע די פארנעמען פראלעטאריאט דער דארף אנפירונג,
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 דער פראנט. אידעאלאגישן פון אפשניטן נל_י ריי גאנצער א אין אויך
 גאנץ אין מאטעריאליזם דיאלעקטישן פונעם פראצעם ־ ארי_ינדרינגונג

 נאטורוויסג־ דער אין פסיכאלאגיע, ביאלאגיע, דער )אין געביטן נייע
 פא־ די פון דעראבערונג די אנגעהויבן. שוין זיך האט ביכלאל( שאפט

 פריער אויך, מוז ליטעראטור קינסטלערישער פון געביט און זיציעם
פאקט. א ותרן שפעטער, אדער

 פיל א איז אופגאבעם דידאזיקע אז געדענקען, אבער דארף מע ד.
 פרא־ דער וועלכע אופגאבעם, איבעריקע די איידער קאמפליצירטע מער

 קאפיטאליסטישער דער פין ראמען די אין שוין ווי_יל לייזט, לעטאריאט
 זיג־ א צו צוגרייטן זיף געקענט ארבעטער־קלאם דעי האט געזעלשאפט

 אנפירער און קעמפער קאדרען זיך אויסבויען רעוואליוציע, רי_יכער
 פאלי־ פון געווער אידעאלאגיש גרויסארטיק א זיך אויסארבעטן און

 קיין ניט פאנאנדערארבעטן געקאנט ניט אבער האט ער קאמף. טישן
 א קלאם א ווי און טעכנישע, קיין ניט פראגעם, נאטורוויסנשאפטלעכע

 אויסארבעטן געקאנט ניט אויך ער האט אונטערגעדריקטער, קולטורעל
 זיין פארם, קינסטלערישע אייגענע זי_ין ליטעראטור, קינסטלערישע זי_ין

 פא־ איצט שוין זיינען פראלעטאריאט פונעם הענט די אין אויב טטיל,
 אינ־ עלשאפטלעך־פאליטישן1גע פון קריטעריען אומפערלערהאפטע ראן

 אזעלכע ניט נאך ער האט ווערק, ליטעראריש יעדער פון האלט
פארם. קינסטלערישער דער וועגן פראגעם אלע אף ענטפערן פינקטלעכע

 פאלי־ די ווערן באשטימט דארף אויבנארויסגעזאגטן דעם מיט .8
 געביט אין פראלעטאריאט פונעם פארטיי אנפירנדיקער דער פון טיק
 פאלגנ־ אלץ, פאר פריער געהערן, אהער ליטעראטור. קינסטלערישער פון

 שרי_יבער, פראלעטארישע די צווישן פארהעלטעניש די פראגעם: דיקע
 אנדערע, און "מיטלויפער" אזויגערופענע די און שרי_יבער פויערשע די
 שרייבער פר^לעטארישע די בענעגייע פארטיי דער פון פאליטיק די

 קינסט־ פון פארם און סטיל וועגן פראגעם קריטיק, פון פראגעם גופע,
 קינסטלערישע ני_יע אויסארבעטן פון מעטאדץ די און ווערק לערישע
כאראקטער. ארגאניזאציאנעלן פון פראגעם די לעצטנם, פארמען,

 שרייבער־גרופירונגען פארשיידענע די צווישן פארהעלטעניש די .9
 בא• ווערט סאציאל־גרופךאינהאלט, סאציאל־קלאסן־אדער זייער לויט

 האבן דא דארף מע אבער פ^ליטיק. אלגעמיינער אונדזער דורך שטימט
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 2דע געהערט ליטעראטור פון געביט אין אנפירונג די אז ען,אינזינ
 און מאטעריעלע זי_ינע אלע מיט גענומען אינגאנצן ארבעטער־קלאם

 שרי_יבער פראלעטארישע פון העגעמאניע קיין רעסורסן. אידעאלאגישע
 זיך שרייבער דידאזיקע העלפן דארף פארטיי די און ניטא, נאך איז

 שרי_י־ פויערשע די העגעמאניע. אף רעכט היסטארישן צום ארופארבעטן
 אונדזער פון געניסן און אופנעם פרי_ינטלעכן א באגעגענען דארסן בער

 זייערע אריבערפירן אין באשטייט אופגאבע די שטיצע. אומבאדינגטער
 אידעאלאגיע, פראלעטארישער פץ רעלסן די אף קאדרען וואקסנדיקע

 פויערשע די שאפונג זייער פון אויסראטנדיק ניט אבער פאל קיין אין
 נויטיקע די גראד זיינען וועלכע בילדער, ליטעראריש־קינסטלערישע

פויערטום. אפן ווירקונג דער פאר פארהאנאכע
אינזינען: האבן מען דארף "מיטלויפער" די בענעגייע .10

 ווי זיי, פון פיל פון באדייטונג די (2 דיפערענצירטקעט, זייער (1
 דאם (3 טעכניק, ליטערארישער פון ״םפעצ?אליסטן״ קוואליפיצירטע

 די שרי_יבער. שיכט דעמדאזיקן צווישן וואקלונגען פון פאראנענזיין
 טאקטישער א פון דירעקטיוו א זיין דא דארף דירעקטיוו אלגעמיינע
 זיכערן זאל וועלכע צוגאנג, אזא פון ה., ד. זיי, צו באציונג וואכזאמער

 אף זייערן איבערגאנג שנעלערן מעגלעך וואם א פאר באדינגונגען אלע
 אנטיפרא־ די אפזי_יענדיק אידעאלאגיע. קאמוניסטישער דער פון זייט דער

 אומבא־ )איצט־־־זייער עלעמענטן אנטירעוואליוציאנערע און לעטארישע
 דער פון זיך פארמירט וואם אידעאלאגיע, דער מיט קעמפנדיק די_יטנדיקע(,

 סמענאוועכאוושן פוג "מיטלויפער" טייל דעם צווישן בורזשואזיע ני_יער
 צווישנדיקע די צו טאלעראנט באציען זיך פארטיי די שניט~דארף

 אומפארמי_ידלעכע דידאזיקע העלפן געדולדיק פארמען, אידעאלאגישע
 כאווע־ ענגער מער א פון פראצעם אין אויסצולעבן פארמען פילצאליקע

 קאמו־ פונעם קרעפטן קולטורעלע די מיט מיטארבעטשאפט רישער
ניזם.

 פארנע־ פארטיי די דארף שרי_יבער פראלעטארישע די בענעגייע .11
 און וווקם זייער אויפאנים אלערליי אף העלפנדיק פאזיציע: אזא מען

 ארגאניזאציעם, זייערע אין מעגלעכקי_יטן אלע מיט זיי אונטערשטיצנדיק
 פון אנטפלעקונגען די קעגן ווארענען מיטלען אלע מיט פארטיי די דארף

 דערשי_ינונגען. געפערלעכע סאמע די קעגן ווי זיי, צווישן קאמגייווע

2ד4



 אידייישע קינפטיקע די זיי אין זעט טארטיי די ווי_יל דערפאר, טאקע
 אויפאנים אלערליי אף זי דארף ראטגליטעראטור, דער פון אנפירער

 אלטער דער צו באציונג ביטלדיקער לי_יכטזיניקער דער קעגן קעמפן
 ווארט. קינסטלערישן פון ספעציאליסטן די צו אויך ווי קולטור־יערושע,

 דערשאצט וועלכע פאזיציע, די פארורטיילט ווערן צו אויך פארדיגט אזוי
 העגעמאניע אידייץשער דער פאר קאמף פונעם וויכטיקי_יט עצעם די ניט
 זי_יט, איין פון-קאפיטוליאנטן די קעגן שרעבער. פראלעטארישע די פון
 לא־ זייך?דער דארף אזא צווייטער. דער פון —קאמגי_יווע רער קעגן און
 פון פרווון די קעגן קעמפן אויך דארף פארטיי די פארטיי. דער פון זונג
 באנעמען ברייט א ליטעראטור. ׳פראלעטארישער" אראנזשערישער ריין

 אין זיך פארשליסן ניט קאמפליצירטקי_יט, גאנצער זייער אין דערשי_ינונגען
 נאר צעך, א פון ניט ליטעראטור א זיין זאוואד; איין פון ראמען די

 מיליאנען זיך נאך פירט וועלכער קלאם, גרויסן קעמפנדיקן פונעם
 פראלע־ דער פון אינהאלט פונעם ראמען די זיין דארפן דאם_פויערים,

ליטעראסור. טארישער
 אופגאבעם די באשטימט אינאלגעמיין ווערן אויבנגעזאגטן טיטן .12

 דערציונג־ וויכטיקסטע די פון איינע איז וועלכע קריטיק, דער פון
 די אפגעבנדיק ניט רעגע קיין אף פארטיי. דער פון הענט די אין געצי_יגן

 פרא־ דער פון האר א אף אפטרעטנדיק ניט קאמוניזם, פונעם פאזיציעם
 נון קלאסן־זין אביעקטיוון רעם אופדעקנדיק אידעאלאגיע, לעטארישער
 אוט־ קריטיק קאמוניסטישע די דארף ווערק, ליטערארישע פארשיידענע

 אנטפלעקונגען קאנטר־רעוואליוציאנערע קעגן קעמפן בעראכמאנעסדיק
 און ליבעראליזם סמענאוועכישן דעם אופדעקנדיק ליטעראטור, דער אין
 פארזיכטיקייט, טאקט, גרעסטן דעם ארויםווי_יזן גלי_יכצי_יטיק און וו., אז.

 זי_ין קאנען וועלכע אפשיככונגען, ליטערארישע צו בענעגייע טאלעראנץ
 קריטיק קאמוניסטישע די אים. טיט גיין וועלן און פראלעטאריאט טיטן

 ק^מאנדע. ליטערארישער פון טאן דעם סוויווע איר פון ארויסיאגן דארף
 בא־ דערצ?ערשע ט?פע א האבן קריטיק, דידאזיקע זי, וועט ראן בלויז

 מארק־ די מיילעם. אידיעשע אירע אף שטיצן זיך וועט זי ווען די_יטונג,
 מין יעדן סוויווע איר פון ארויסיאגן אנטשיידן דארף קריטיק סיסטישע

 די קאמגי״יווע. זעלבסטצופרידענע און האלב-אי־פאבעטישע פרעטענציעזע,
 לערנען לאזונג: א זיך פאר אוועקשטעלן דארף קריטיק מארקסיסטישע
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 אין פלאפלעריי און מאקלאטור ווידערשטאנד א געבן דארף און זיך,
סוויווע. אייגענער איר

 קלאסך געזעלשאפטלעכן דעם אומפעלערהאפט אויסגעפינענדיק .13
 גע־ אינגאנצן פארטיי די קאן שטרעמונגען, ליטערארישע פון אינהאלט

 אוועלכער צו אנהענגערשאפט דורך פארבינדן גיט זיך דורכוים נומען
 מיט אנפירנדיק פארם. ליטערארישער פון געביט אין ריכטונג איז עם

 שטיצן ווייניק אזוי פארטיי די קאן גענומען, אינגאנצן ליטעראטור דער
 דירא־ )קוואליפיצירנדיק ליטעראטור דער אין פראקציע איז ניט אוואסער

 סטיל( און פארם אף אנשויונגען פון אונטערשייר לויטן פראקציעם זיקע
 פארם דער וועגן פראגע די רעזאליוציעם מיט לייזן קאן זי רוייניק ווי
 וועט און סאפעק אן זי פירט אלגעמיינעם אין האגאם פאמיל?ע, פון

 מיינען, צו צווינגט אלץ דאם שטייגער. ני_יעם פון בויונג דער מיט אנפירן
 ער נאר ווערן, געשאפן וועט עפאכע, דער פאסט וועלכער סטיל, דער אז

 דערדא־ פון לייזונג די און מעטאדן, אנדערע מיט ווערן געשאפן וועט
 פאר־ צו פרווון אלערליי אנגעמערקט. ניט נאך זיך האט פראגע זיקער
 פאזע געגעבענער דער אין ריכטונג דערדאזיקער אין פארטיי די בינדן

ווערן. ^פגעווארפן דארפן לאנד, פון אנטוויקלונג קולטורעלער דער פון
 קאנ־ פרי_יער א פאר ארויסזאגן זיך פארטיי די דארפ דעריבער י. 4

 געגעבענעם אין שטרעמונגען און גרופירונגען פארשיידענע פון קורענץ
 קאזיאנע־ א געווען וואלט פראגע דער פון לייזונג אנדער יעדער געביט.

 א דורך דערלאזבאר ניט איז אזוי פונקט לייזונג. פאלשע ביוראקראטישע
 לעגאליזירסן א אימצושטעלן פארביי־באשטימונג א דורך אדער דעקרעט

 ארגאניזאציע ליטערארישער אדער גרופע איז ניט וואסער פון מאנאפאל
ארבעט. ליטעראריש־פארלעגערישער דער אף

 “פראלע און פראלעטארישע די מאראליש און מאטער?על שטיצנדיק
 קאן וו., אז. א. מיטלויפער די העלפנדיק ליטעראטור, טאריש־פויערשע

 אפילע גרופע, איז עם וועלכער א מאנאפאל קי_ין געבן ניט פארטיי די
 וואלט דאם אינהאלט; אידיעשן איר לויט פראלעטארישער סאמער דער

גופע. ליטעראטור פראלעטארישע די אלץ פאר פריער פאטערן געהייסן
 פון פרווון די אויסראטן מיטלען אלע מיט דארף פארטיי די .15

 אין זיך אריינמישן אדמיניסטראטיוון קאמפעטענטן ניט און אייגנוויליקן
 געהעריקן א פאר זארגן דארף פארטיי די איני^נים. ליטערארישע די
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 פרעסע־ די מיט אן פירן וועלכע אנשטאלטן, די אין מענטשן צוקלי_יבן
 טאקטישע ארן נוצלעכע ווירקלעך־ריכטיקע א זיכערן צו קעדיי איניאנים,
ליטעראטור. אונדזער מיט אנפירונג

 קינסטלערישער דער פון טוער אלע אנוועזן דארף פארטיי די .16
 פונק־ די פאנאנדערצוגרענעצן ריכטיק נויטיקי_יט דער אף ליטעראטור

 די פאר קינסטלער. ־ שרי_יבער די און קריטיקער די צווישן ציעם
 ארבעט זייער פון שווערפונקט דעם איבערצוטראגן נויטיק איז לעצטע

 דעמדאזיקן פון זין אייגנטלעכן אין פראדוקציע ליטערארישער דער אין
 צייט. אונדזער פון מאטער?אל ריזיקן דעם דערביי אויסנוצנדיק ווארט,

 אנט־ דער אף אופמערקזאמקי!ט באזונדער א ווענדן צו נויטיק איז עם
 רעפובליקן פילצאליקע די אין ליטעראטור נאציאנאלער דער פון וויקלונג

פארבאנד. אונדזער פון געגנטן און
 קינסטלע־ שאפן צו נויטיקי_יט די אונטערשטרי_יכן דארף פארטיי די
 מאסן־לייענער, אפן בעעמעס אויסגערעכנט איז וואט ליטעראטור, רישע

 רייסן אנטשיידענער און דרייסטער דארף מע פויער. אין ארבעטער אפן
 אוים־ און ליטעראטור דער אין פריצישקעט פון פארורטיילן די מיט

 מי_יםטערשאםט, אלטער דער פון דערגרייכונגען טעכנישע אלע נוצנדיק
 פאר פארשטענדלעך איז וועלכע פארם, געהעויקע א אויסארבעטן

מיליאנען.
 פר^לע־ קינפטיקער איר און ראטן־ליטעראטור די וועט דאן בלויז
 מיסיע, קולטור־היסטארישע איר אויספילן קאנען אוואנגארד טארישער

אופגאבע. גרויסע דידאזיקע לייזן וועלן זיי ווען
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 עגן וו ע ג א ר פ דער אין יי ט ר א פ דער פון ק י ט י ל א פ י ד
ליטעראטור קינסטלערישער אוקראלנישער דער

יאר(. ־הער1927)

או.(3צ.ק.ק.פ.) באם פאליטביורא פון באשטימונג
 צ.ק.ר.ק.פ.)ב(אין פון רעזאליוציע דער פון גרונט אפן שטייענדיק .1
 אנגענומען איז וואט ליטעראטור, קינסטלערישער דער וועגן פראגע דער

אז: צ.ק.ק.פ.)ב(או_, דער געפינט ,1925 יון אין געווארן
 איר פון אייגע רואם לאגד, אונדזער אין סאציאליזם פונעם בויונג די

 קול־ סאוועטישער אוקרא?גישער דער פון שאפונג די איז פארהאנאכעם
 שאפן דאס פאדערגרונט אפן פראצעס דעם אט אין ארוים רוקט טור,
ליטעראטור. קינסטלערישע אוקראינישע די אנטוויקלען און

 פון ניווא קולטורעלן דעם העכעין פאר געווער מעכטיק א זייענדיק
 ני_יער דער פון שאפונג די אנטפלעקנדיק מאסן, ארבעטער־פויערישע די

 ליטערא־ קינטטלערישע אוקרא?גישע די ווערט קולטור, סאציאליסטישער
 בונד דעם פארשטארקן צו אף מיטלען מעכטיקסטע די פון איינם טור

 הענט די אין געווער א ווערט פויערים~זי די און ארבעטער די צווישן
 גאנצן דעם מיט אנפירונג אידיעשער דער פאר פראלעטאריאט פונעם

קולטור־פראצעס. אוקראמישן
 אר־ און אקטיוו אופגאבע די דעריבער שטייט פראלעטאריאט פארן

 אופ־ די קוידעמקאל, און, געביט, רעם אט אין געמען צו אנטייל גאניש
 ליכערארישער אוקראעישער דער מיט זיך באקענען צו ברייטער גאבע

 געדאנק געזעלשאפטלעכן פראלעטארישן רעם ארגאניזירן צו און קונסט
 דעם פון פארשפרייטונג די )פארגרעסערן פראגעם אלע די אט אדום
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 פראפאריי". די אין ארבעטער, די צווישן בוך קינסטלערישן אוקראינישן
 די פארמען פארשיידענע אין ארגאניזירן ביבליאטעקן, אנד. ארן נישע

 סארופארט־ ארבעטער־קלובן, די אין ליטעראטור דער אט פרן עטודירונג
 פרן אנטייל מיטן אוונטן דיספוטן, קאמיוג־־ליטערארישע אין ארן שולן

גל.(. ד. ארן ארבעטער
 סוויווע געזעישאפטלעך־פראלעטארישע א שאפן צר נויטיק איז עם

 איר אף רוירקן צר ליטעראטור, קינסטלערישער אוקראינישער דער אדום
 איז צייט דערזעלביקער אין אנפירן. איר מיט סאציאל אזריאררם, און,

 די אין קויכעם ליטערארישע נל_יע אנטפלעקן צו נויטיק אומבאדינגט
גופע. ארבעטער־רייען

 די העכערן צו ציל דעם האט וועלכע ארבעט, די דורכפירנדיק .2
 קונסט, ליטערארישער דער פץ קיואליטעט קינסטלערישע און סאציאלע
 רעוואליוציאנערע ־ קאנטר אלערליי איינצי_יטיק פארטיי די באקעמפט

 ליטעראטור. דער אין אנטפלעקונגען ענלעכע און בורזשואז־ליבעראלע
 פאר־ פון געוועט פרי_יעם א פאר ארוים פארטיי די זיך זאגט איינצייטיק

 "שטיצנדיק געביט. דעם אט אין שטרעמונגען און גרום־רונגען שיידענע
 פראלעטאריש־פויערישע און פראלעטארישע די מאראליש און מאטעריעל

 די אבער קאן גל., ד. און מיטלויפער די מיטהעלפנדיק ליטעראטור,
 אפילע גרופע, איז ס׳ניט וועלכע צו מאנאפאל די איבערגעבן ניט פארטיי

 אינהאלט. אידיקשן איר לויט גרופע, ארכיפראלעטארישער סאמע דער צו
 פראלעטארישע די אלץ פאר פריער אומברענגען געהייסן וואלט דאם

 מי_י אין צ.ק.ק.פ.)ב( פון באשטימונג דער )פון גופע" ליטעראטור
לאי(. 1925

 עקזי־ וואם גרופעם, ליטערארישע די פון איינע קיין קאן דעריבער
פריאריטעט. און מאנ^פאל אף פרעטענדירן ניט אוקראינע, אין סטירן
 אוקראי־ ד;ר אין געוועט דער און זוכענישן קינסטלערישע די .3

 פראלעטארישער דער פון באזע דער אף שטייט וואם ליטעראטור, נישער
 אנגע־ איז וואם פלאך, סאציאלער דער אין אפ זיך שפיגלען רעוואליוציע,

 )ב(או., צ.ק.ק.פ פון יול־פלענום פונעם רעזאליוציע דער אין געווארן מערקט
 אוקראינישע די שאפן פון געביט אפן אז דעם, וועגן רעדט וועלכער
 ניינטלעכע די מיט ויינקיץט אידיץשער כאר קאמף א פאר קומט קולטור

בורזשואזיע. דער פון ויכעס ק
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 שטייט קולטור, אוקראעישער דער פון וועגן די אנבאלאנגט וואם
 אנקראעי־ דער פון אנטוויקלונג זעלבשטענדיקער א פאר פארטיי די

 אינעם קויכעם שעפערישע אלע פון אנטפלעקונג דער פאר קולטור, שער
 סאציאליסטישע אוקראעישע די אז האלט, פארטיי די פאלק. אוקראינישן

 פון ווערטן אלע אויסנוצן ברייט דארף געבויט, ווערט וואם קולטור,
 טראדיציעס די מיט רי_יםן אנטשיידן דארף זי אז וועלט־קולטור, דער
 פאר יערושעדיקי_יט, קנעכטישער און באגרענעצטקייט פראווינציעלער פון

 גרויסן א פון שאפונג דער פאר פאסן וואם קולטור־ווערטן, נייע שאפן
קלאם.
 אוקראיגישע די קעגנשטעלן דורך ניט אבער עם טוט פארטיי די
 ברידער־ א דורך נאר פעלקער, אנדערע פון קולטורן די קעגן קולטור
 מאסן ארבעטנדיקע און ארבעטער די פון מיטארבעטשאפט לעכער

 פראלעטארישע צווישנפעלקערלעכע די בויען באם פעלקער אלע פון
 ארי_ינ־ וועט פראלעטאריאט אוקרא?נישער דער וועלכער אין קולטור,

צ.ק,ק.פ.)ב(או.(. פון )יוני־פלענום כיילעק". זיין טראגן
 נאר מען קאן קולטור פראלעטארישע אוקראינישע יונגע די שאפן

 דורך ווערטן, קינסטלערישע ני_יע אנטפלעקן דורך זי, פארפולקומען דורך
 מענטשהייט, גאנצער דער פון קולטור־דערגרייכונגען מיט זי בארי_יכערן

 אלע צו צוגיין אבער דארף קולטור פראלעטארישע אוקראינישע די
 מארק־ אויסגעשליפן אן מיט ליכעראטור בורזשואזער דער פון קוואלן

 פרעם־ א פון קלעם דער אין אריינצופאלן ניט קעדיי געווער, סיסטיש
אידעאלאגיע. דער

 פראלעטא־ אוקראעישער דער פון אויסבאשאפונג ווירקלעכע די .4
 שטענדיקן א פון באזע דער אף נאר פארקומען קאן ליטעראטור רישע

 די אנטפלעקן פון פויערים־מאסן, און ־ ארבעטער די מיט צוזאמענבונד
 פראלעטא־ דעם פאר אייגנטימלעך זי_ינען וואם ווערטן, קינסטלערישע

מאסן. די מיט ליטעראטור דער פון צווישנווירקונג שטענדיקער א בא ריאט,
 פערזאנען, אייניקע מיצאד באזע דער אט פון זיך אפרייסן דאם

 זעלבםט־איינגעליבטקי_יט- די איר, מיט צוזאמענבונד דעם איבערייסן דאם
 "קווא פון לאזונג דעם אונטער אפילע זעלבסט־איינגעשלאסנקייט די און

 סאציאל־און פון דערשי_ינונגען געשאפן וואלט אלץ דאם—ליפיקאציע"
)דעקאדאנס(. געפאלנקי_יט קינסטלערישער
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 ליטעראטור דער פון צוואמענבונד פארן וועגן די אט פון איינער .5
 בילדער, ליטעראריש־קינסטלערישע די אנווענדן איז מאסע, דער מיט

 פויערטום. דעם און ארבעטער־קלאם דעם פאר אייגנטימלעך זי_ינען וואם
 פירן ניט פאל שום קיין אין זעלבסטפארשטענדלעך, אבער, טאר ד^ם

 די פון זיך אפזאגן צום גערעדט, אנדערש עקיזם; ליטערארישן א צו
 ווולגאריזאציע דער צו און דערגרייכונגען קינסטלערישע אלוועלטלעכע

 "כוטערדי־ דער קעגן קאמף פון לאזונג דער ווערק. קינסטלערישן פונעם
 כוטער־ דער קעגן פראטעסט א פון זינען דעם אין ריכטיק איז קי_יט"

 כוטערדיקן דעם פון ווירקונג דער קעגן און באגרענעצטקייט דיקער
 ריב־ ניט סאפעק, אן אבער, איז ער ליטעראטור. דער אף באלעגופנטום

 דעם פון אינגאנצן אפזאגן זיך הייסן וועט דאם אויב שעדלעך, און טיק
 פויער־ פארן אייגנטימלעך איז וואם מאטעריאל, ליטעראריש־קינסטלערישן

 די אף אריבערפירן זאל מע אז דעם, אין באשטייט אופגאבע "די טום:
 פויערישע די )פון זייערע אידעאלאגיע פראלעטארישער דער פון רעלסן

 אויפן שום קיין אף אויסווארצלענדיק ניט קאדרען, וואקסנדיקע שרי_יבער(
 בילדעריש־ ליטעראריש־קינסטלערישע פו־־ערישע, די שאפונג זייער פון

 אפן אופווירקונג דער פאר פארהאנאכע נויטיקע די איז וועלכע קייט,
צ.ק.אל.ק,פ.)ב((. פון )באשטימונג פויערטום"

 שטייט וואם ליטעראטור, קינסטלערישע אוקראינישע די קעדיי .6
 אנטשפרעכן זאל רעוואליוציע, פראלעטארישער דער פון באזע דער אף
 זי_ין, סאציאלע גאנצע דאם איבערבויען פון הינזיכט אין אופגאבעם די אט

 אלע שאפונג קינסטלערישער איר אין אנטפלעקן און ארומכאפן זי דארף
 קאנ־ באגרענעצטע יעדערליי לעבן. געזעלשאפטלעכן פונעם שאטירונגען
 לעבנם־ שמאלן דעם אף אויסשליסלעך ליטעראטור דער פון צענטראציע

 פרא־ גאנצן דעם פון ^פגעריסנקייט דער אף אדער דארף, פונעם קרי_יז
 פארקלע־ לעבנשטייגער, ארבעטערם דעם אין קאמפלעקם לעטארישן

 פיי?קי_יטן. שעפערישע זי_ינע און פראלעטאריאט פונעם קויכעס די נערט
 פון לעבן פונעם אפגעריסנקייט פולע די פארקערט: אייגענע דאם ^ון
 צו ברענגט ביכלאל, לעבן פונעם אוועקגיין דאם אדער ארבעטנדיקע די

זעלבסט־אנאליז. אינדיווידואליסטישן און געפאלנקייט עקזאטיק, מיסטיק,
 פון טיילן באזוגדערע אין מערקן קאן מע וועלכע געפאלנקייט, די

 אראפ זי שלאגט און פערספעקטיוולאזיקייט צו זי פירט ליטעראטור, דער
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 סאציאלים־ דער אין פאקטער אקטיווער אן אלם דינען צו וועג פונעם
 געזעלשאפט־ דעם פארקלענערן דערשיינונגען אלע די אט בויונג. טישער

 פארשיירנערליי אף און ווערק, ליטערארישע די פון ווערט לענן
 ארי_ין זיך רי_יםן עם וועלכע דורך בריקן, איינצי_יטיק זיי ווערן אויפאנים

 קלאסן־גרופי־ די מיצאד ווירקונגען פרעמדע ליטעראטור אונדזער אין
בויונג. פראלעטארישער דער פיינטלעכע זיינען וואם רונגען,
 אין עלעמענטן בורזשואזע די זיך אנטפלעקן צי_יט לעצטע די ד.

 וועלכע ארבעט, אידעאלאגישער דער "אין בלויז ניט ליטעראטור דער
 דער־ פון באדערפענישן די באפרידיקן צו אף גראד אויסגערעכנט איז

 יוני־פלענום פון )רעזאליוציע בורזשואזיע" אוקראינישער וואקסנדיקער
 ארגא־ ראטניאוקראינע פון גרענעצן די אויסער נאר צ.ק.ק.פ.)ב(או.(, פון

 נאציא־ פאשיסטישן פונעם שרייבער אוקראינישע די צווישן זיך ניזירט
 אף אנגריף אץ פוילן, פאשיסטישן דעם מיט צוזאמען לאגער, נאליסטישן

אוקראינע. סאציאליסטישער דער קעגן ארענע ליטערארישער דער
 דער אין אויך ארוים זיך וו_יזט אנגריף דעם אט פוץ אפשפיגלונג די

 אנד.(, און "אוביסטווא"—)מאגיליאנסקים ראטן־אוקראינע פון ליטעראטור
 אפקלאנג זייער געקראגן האבן שטרעמונגען אנטיפראלעטארישע דידאזיקע

 דעם פין ליטעראטן בורזשואזע אוקראינישע די פון ארבעט דער אין
 און ווידערשטאנד קי_ין געקיאגן ניט אויך האבן זיי טיפ. "נעאקלאסישן"

 פון מיטלויפער אייניקע מיצאד געווארן אונטערגעהאלטן אפילע זיינען
גרופע. זיין און כוויליאווי מיט שפיץ דער אין "וואפליטע"

 שרי_י־ פראלעטארישע אוקראינישע די פון פאדערט אלץ דאם אט .8
 זייער אין זעלבסטבאשטימונג סאציאלע אויסדריקלעכע מער א בער

 ווירקונ־ בורזשואזע אלערליי פון אפגעצאמטקייט גרעסערע נאך א שאפן,
 פון אויך ווי יזי_יט זייער פון באציונג אופמערקזאמע מער נאך א גען,
 גע־ האט פארטיי די וואם אופגאבע, דער צו פארטיי גאנצער דער

 אנטי־רעוואליוציא־ און אנטיפראלעטארישע די מיט קעמפן צו שטעלט,
 בורזשואזיע, נייער דער פון אידעאלאגיע די בי_יצוקומען עלעמענטן, נערע
 "סמענאוועלא־ די דורך ליטעראטור דער אין אויסגעפארמירט איז וואם

 צר זיך באציען "געדולדיק נויטיק: איז איינצייטיק מיטלויפער. ווישע"
 אויסצו־ זיי מיטהעלפן געדולדיק פארמען, אידעאלאגישע צווישנדיקע די

 אן פון פראצעם אין פארמען צאל גרויסע אומפארמיידלעכע די לעבן
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 קויכעם קולטורעלע די מיט מיטארבעט כאווערישער ענגער מער אלץ
צ,ק.אל.ק.פ.)ב((. פון )רעזאליוציע קאמוניזם" פונעם

 אף אזויפיל, אף נאר אויספילן מען קאן אופגאבע דידאזיקע .9
 אוקראינישער דער פאר קאדרען שאפן קאנען וועט פארטיי די וויפל

קריטיק. מארקסיסטישער
 די שטעלן זיך פאר דארף קריטיק מארקסיסטישע אוקראינישע די

 יעדן צו קלאסן־אפשאצונג סאציאלער דער מיט צוגייענדיק אז, אופגאבע,
 דערגריי־ קינסטלערישע זיינע פארצייכענען זי זאל ווערק, ליטערארישן

 עם שול ליטערארישער וועלכער צו דעם, פון אומ^פהענגיק כונגען,
 "אוקרלעף", "גלוג", "וווספפ", )"מאלאדניאק׳/ ורערק דאם געהערט

אנד.(. און "מארס" גרופע, כוויליאוואים "נעאקלאסישער", "וואפליטע",
 ליטע־ יונגע פון אנטוויקלונג ן א אנטפלעקונג דער מיטהעלפנדיק

 די דארף סוויווע, פראלעטארישער דער פון באזונדערם קויכעם, רארישע
 און שרי_יבער באזונדערע מיטהעלפן כאוועריש קריטיק מארקסיסטישע

 פון אפנויגן און טאעסן ארויסגעוויזן האבן וועלכע גרופעם, ליטערארישע
 ארי_ינ־ געפאר א פאר שטייען וועלכע וועג, פראלעטארישן ריכטיקן דעם

 שטייט עם וועלכע פאר און געפענקעניש, נאציאנאליסטישער אין צופאלן
 זייער אין זיי פאריכטן און פעלערן זייערע אנערקענען צו אופגאבע די

ארבעט. ליטערארישער פראקטישער
 די פון לאגער דעם אין כעלוקעדייעם די אופדעקן דארף קריטיק די

 אונטער־ אנטפלעקונגען, בורזשואזע די באקעמפן שרי_יבער־מיטלויפער,
 ליטעראסור פראלעטארי&זער דער צו זיך דערנעענטערן זייער שטרי_יכן

 סאצי־ דער אין מיטלויפער אונדז צו נאענטע מער די אריינצןען און
בויונג. אליסטישער

 פארמען ליטערארישע פון געביט אפן כעלוקעדייעם אידייישע די .10
 סאציאליסטישער דער פאר שטיין וועלן און שטייען וואם ריכטונגען, און

 און פימטשאפט פון פארמען שום קיין אנעמען ניט קאנען קולטור,
 פראלעטארישער פון באזע פארייניקנדיקער א אף ווערן געפירט דארפן

 גרופירונגען ליטערארישע אלע פאר ארוים רוקט דאם סאלידארישקייט.
 סא־ פון פעדעראציע אלוקראינישער אן אין זיך פארייניקן צו אופגאבע די

 דארף פעדעראציע( די )אט וועלכע ארגאניזאציעס, שרי_יבערישע וועטישע
 נאצמינדערהייטן די פון גרופעס ליטערארישע די אט זיך אין פארייניקן
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 "קראסנאיע זשונאל מיטן רוסישע די גרופעם, יידישע )די אוקראעע אין
אנד.( און סלאווא"

 אוקראעישע טייל גרויסער א אז דעם, פון ארויסגייענדיק .11
 א זייער אין זיך געפינט אויסלאנד אין ארבעטנדיקע און ארבעטער

 ווען צי_יט, דער אין קולטור־שאפונג, פון זין אינעם צושטאנד שווערן
 צאל היפשע גאנץ א זיך געפינט אוקראינע סאוועטישער דער אין

 דער מיטצוהעלפן נויטיק פאר געפינען—מי_ירעוו־אוקראינע, פון שרי_יבער
 טשעכא- פוילן, )פון מי_ירעוו־אוקראעע פון קויכעם ליטערארישע גרופע

 מי״ירעוו־אוקראך פון אסאציאציע אן ארגאניזירן צו רומעניע( סלאוואקיע,
שרי_יבער. רעוואליוציאנערע נישע

 סאציאליסטישע די בויען צו אופגאבע דער פון אייניקייט די .12
 ראטגרעפובליק, יעדער פון ארבעטנדיקע די פאר שטייט וואר קולטור,
 קולטור־ באפרי_יערישער דער אין צוזאמענבונד ענגן מער נאך א פאדערט
ראטנפארבאנד. אינעס פעלקער אלע פון ארבעט
 דארף אוקראעע אין שרייבער פראלעטארישע די פון פארייניקונג די

 פאריי־ שרי_יבערישע ענלעכע מיט באציונגען כאווערישע איינשטעלן
 פאר־ אנדערע אלע פון און גרוזיע ווייסרוסלאנד, רוסלאנד, אין ניקונגען

 צו ברענגען דארף דאם ראטנרעפובליקן. אווטאנאמע און באנדישע
 ליטערארישע פון פארבאנד אלפארבאנדישן* אן אין פארייניקונג זייער

 פראלע־ פון באזע דער אף פסר״ר., אין פעלקער אלע פון פעדעראציעם
 נא־ אלערליי בי_יקומען מען דארף דערביי אינטערנאציאנאליזם. טארישן

 אף אדער העגעמאניע, אף פרעטענזיעס אדער קעגנשטעלונגען ציאנאלע
 אייג־ פאלק. יעדן פון קולטור־שאפונג זעלבשטענדיקע די פארקלענערן

 פון באזע דער אף פארקומען ארבעט דידאזיקע דארף דערמיט צייטיק
 דער פון ^נטייל אוג קעגנווירקונג און מיטארבעטשאפט כאווערישער

 סאצי־ דער פון אופגאבעם די אויספילן אין ליטעראטור קינסטלערישער
בויונג. אליסטישער

 ווי אנצונעמען, נויטיק איז לעבן, אין דאם דורכצופירן קעדיי .13
 פאר־ און פארגרעסערן צו אף מאסמיטלען אלע אונטערצוהאלטן אויך

 דער מיט ליטעראטור אוקראעישער דער פון צוזאמענבונד דעם ברייטערן
 גרעסערער א )אין ר. ר, ם. פ. אין פעלקער איבעריקע די פון ליטעראטור

 אנדערע פון שרעבער די פון ווערק די אוקראעיש אין איבערזעצן מאם
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 ביימן שרייבער; אויסלענדישע פון ווערק די אויך אוכר״ר, אין פעלקער
 רוסלאנד, אוקראעע, צווישן שרי_יבער די פאר קאמאנדירונגען מ;ט זיך

 דער נויטיק סיאיז ראטנרעפובליקן. אנדערע און גרוזיע ווי_יםרוםלאנד,
 קינסט־ אלערליי אין יבער2שר אוקראינישע פון אנטייל אבליגאטערישער

 אויסלאנד, קיין פסר״ר פון קאמאנדירונגען ליטערארישע און לערישע
כאראקטער(. אלפארבאנדישן אן האבן וועלכע

 די ראטן־ארגאיען און פארטייישע אלע פאר שטעלט ק. צ. דער
 מאטע־ סי_י מאראליש, םי_י מיטצוהעלפן מיטלען אלערליי מיט אופגאבע

ארגאניזאציעם. זייערע און שרי_יבער אוקראינישע די ריעל
 אויבנ־ די פון סמאך אפן פאלקאמבילד דעם פאר לייגט ק. צ. דער

 קעדיי מאסמיטלען, קאנקרעטע פאנאנדערצוארבעטן פארעלאגן דערמאנטע
 אופ־ זייער אריך ווי באשטימונגען, אויבנאנגעוויזענע די אויסצופילן

 אין דורכגעפירט ווערן זיי צי געבן, אכטונג פינקטלעך און מערקזאם
לעבן.

 פרעסע־ דעם איבער גיט ק.פ.)ב(אג ק. צ. פון פאליטביורא די .14
 אנגע־ די אויסצופילן אם מאסמיטלק קאנקרעטע אנצומערקן אפטייל

 ווערן זיי אזוי ווי נאכשפיין, אופמערקזאם און באשטימונגען מערקטע
יאר(. 1927—5/6 ״קומוניסט״ )כארקאוו, לעבן״. אין דורכגעפירט
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 ע- ל ט ם נ י ק ן ר פ ט י ב ע ג אין יי ט ר א פ ר ע ד פון פאליטיק די
ע וו י וו ם ר ע ש י ד י.י ר ע ד אין רישערליטעראטור

 אפריל ־טן23־22 דעם יירסעקציעם די פון ב. צ. דער פון )אנגענומען
יאר( 1927

 דער פון פאליטיק די סוויווע ?ידישער דער אין אנווענדן באם .1
 אנגע־ איז וועלכע ליטעראטור, קינמטלערישער פון געביט אין פארטיי

 דארף ,1925 יול 1 פון ק. צ. פונעם רעזאליוציע דער אין געווארן וויזן
האנאכעם: און פאקטן פאלגנדיקע פון ארויסגיין מען

 קינסטלערישע די דעריקער ליטעראטור, סאוועטישע יידישע די (1
 אי אנטוויקלונג: איר פון אנפאנג־סטאדיע דער אין זיך געפינט פראזע,

 ליטע־ זייער אי אומבאדי_יטנדיקע, אן נאך איז שרי_יבער ?ידישע צאל די
באגרענעצטע. א זייער קוואנטיטאטיוו איז פראדוקציע רארישע

 סארועטישע יידישע מאסע גרויסער ניט אלגעמיינער דער צווישן (2
 "קרוא־ גרופע די אומבאדייטנדיק מער קוואנטיטאטיוו נאך איז שרי_יבער

 די וועלכע בא טעכניק", ליטערארישער פון ספעציאליסטן ליפיצירטע
 לערנען. זיך קאן ליטעראטור פראלעטארישע און סאוועטישע ,־ראקסנדיקע

 פראלעטאריער קיין ניטא קימאט גרופע דערדאזיקער צווישן איז דערביי
ביפראט. קאמוניסטן קיין און ביכלאל

 פונעם רעזאליוציע דער אין קאנסטאטירט ווערט וואם פאקט, דער (3
 עלע־ אנטירעוואליוציאנערע און אנטיפראלעטארישע צאל די אז ק., צ.

 נישטיקע, גאר פ.ם.ר״ראיזא אין ליטעראטור רוסישער דער אין מענטן
 גאר מיט ליטעראטור. ?ידישער דער צו בענעגייע ריכטיקער נאך איז

 באזונדער, יעדערער םי_י שרי_יבער, ?ידישע די האבן אויסנאמען נישטיקע

286



 מיט איינגעלעבט זיך נאר ניט גררפיררנגען, ליטערארישע זייערע אץ י_ים
 דער אונטער אריך זיך גיבן זיי נאר ראטן־געזעלשאפטלעכקייט, דער

פארטיי־אנפירונג.
 דער בענעגייע מען דארף האנ$כע, דערדאזיקער פון ארויסגייענדיק

 רעזשים דעם אנערקענען נויטיקער נאך ליטעראטור סאוועטישער יידישער
 שטרעמונגען", און גרופירונגען פארשיידענע פון קאנקורענץ "פרי_יער פון

 נאך זיינען דא ק. צ. פונעם רעזאליוציע די רעקאמענדירט עם לכן7וו
 קאמגי_יווע, און ליטקאמאנדע פון טאן דער דערלאזבאר ווייניקער

 דערלאזבאר ניט אויך אין עם און אפ, ווארפט רעזאליוציע די וואם
 פארלאג־וועזן ליטעראטור־און אפן מאנאפאל "לעגאלע די איבערצוגעבן

ארגאניזאציע". ליטערארישער אדער גררפע איז ס׳ניט אוועלכער
אכט: אין נעמען מען דארף זייט, צווייטער דער פון אבער .2
 זיץנען ערייבער סאוועטישע יידישע מערהייט איבערוועגנדיקע די (1

 דורכ־ ניט זי_ינען זיי און סוויווע, קליינבירגערלעכער דער פון ארויסגערוקט
 אידעאלאגישע די שלאכטשולי פראלעטאריש־פאליטישע קיין געגאנגען

 די אנצונעמען גרייטקייט ביז אפטמאל רעוואליוציע, דער צו באהעפטונג
 אינערלעכן לאנגן פון רעזולטאט אין געגעבן זיי זיך האט פארטיי־אנפירחג,

 כארטיי דער פון אופווירקונג אומופהערלעכער דער אדאנק און קאמף
סוויווע. יידישער דער אין ארבעט איר פון און

 וואם אינטעליגענץ, קליינבירגערלעכע גאנצע די ווי—שרי_יבער, די
 ןי_ינען—ארבעט, אונדזער פון פראצעס אין אונדז צו צוגעשטאנען איז

 וואקלונגען אידיעש־פאליטישע פארשיידענערליי אונטערגעווארפן דעריבער
אידעאלאגיעם. קליינבירגערלעכע מינים אלע פון רעצידיוון און

 וואט סיבעם, די אויסער האבן רעצידיוון און וואקלונגען דידאזיקע
 קאמפליצירטקייט )די צ.ק. פון רעזאליוציע דער אין אנגעוויזן זי_ינען
 ווידערשפרעכ־ פון פאראנענזיין דאם פראצעם, ווירטשאפטלעכן פונעם
 פאר" ווירטשאפטלעכע פי_ינטלעכע צווייטן דעם איינם אפילע און לעכע
 בורזשואזיע ני_יער דער פון פארפעכטיקונג די און אופקום דער מען,

 איינפלום; אונטערן פילן שטארק באזונדערם אנגעהויבן זיך וו.(, אז. און
 צילן זי_ינע פאר אויסנוצן פרוווט וואס נאציאנאליזם, נייעם פונעם א(
 ליטע־ יידישער דער פון ב( יאון ארבעט יידישער דער פון דערפאלגן די

 די ערשטנס, אימפאנירט, ליטעראטור דיזאזיקע אויסלאנד. אין ראטור
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 שלאל )א פראדוק-יע זיוער פון סכום מיטן שרניבער סאוועטישע לדישע
 שיוו- קוואנטיר א זאמלביכער, און זשורנאלן צייטונגען, פארשיידנסטע

 ו.( א.א, ליטעראטור קינסטלערישע איבערגעזעצטע און אריגינעלע גרויסע
 לן פון אידעאלאגיע איר מיט ליטעראטור דידאזיקע צווייטנם, און,

 י־אן צום פולקום צו טרעפט נאציע יידישער איינהי״יטלעכער אלוועלטלעכער
ן. אונז בא בורזשואזיע נעפמאנישער דער פון נאציאנאליזם ני_יעם דעם

 איי וואס פאקט, דעם אכט אין נעמען דערצו זאל מע אויב און
 , פראדוקצי דער אין מאסן ?ידישע די אריינציען מיטן צוזאמענהאנג

 •־ רא; דער פון רייען די אין ווערן ערדארבעט, דער אין באזונדערם
 קליינביר־ פון אפגעשטאנענעשיכטן נייע אריינגעגאסן געזעלשאפטלעכקייט

 הארעפא פרימיטיווער פון עלעמענטן זיך מיט ברענגען וועלכע גערטום,
 פראנט, אפן אז קלאר, זיין וועט אידעאלאגיע, פויערישער און ניקישער

 אונדזעי־ פון פראצעם דעם אין קאמפליצירטקייט אלגעמיינער דער פון
 פו, אמפליכודע די אלץ דאם פארברייטערט בויונג סאציאליסטישער

 צו נאענטסטע אפילע אויך .בארכאפן וועלכע וואקלונגען, אידעאלאגישע
!בער. ;2 פראלעטאריש־געשטימטע אונדז

 פארטיי־אנפירונג די פארשטארקן צו קאטעגאריש דיקטירט אלץ דאס
 דער מיצאד איר אף אופווירקונג די און ליטעראטור ?ידישער דער מיט

קריטיק. קאמוניסטישער
 ליטערא־ פון געביט אין פארטיי דער פון אופגאבעם נאענטסטע די .3
זי_ינען: טור

 דער פארטיי-אין דער פון פאליטיק די דורכפירן דאם פארזיכערן (1
 פרא- און פארטיי?שע די אף אופווירקגדיק ליטעראטור, קינסטלערישער

 מיט זיך צונויפצוארבעטן זיי העלפנדיק שרי_יבער־עלעמענטן, לעטארישע
 צו און פארטיי דער צו נאענט זיינען וועלכע שרי_יבער־מיטגייער, די

 נאציאנאליס־ דער מיצאד ווירקונג די באזי_יטיקנדיק און ראטנמאכט, דער
 די באזונדערם, שרי_יבער, קליינבירגערלעכע די און אינטעליגענץ טישער

אויסלענדישע.
 די פון קרעפטן שעפערישע די פארטיי דער ארום צונויפזאמלען (2

 וואקסן און אויסטיילן זיך זאל עם מיטווירקן, און שרי_יבער סאוועטישע
 ארבדארפקארן, קאמיוגיסטן, קאמוניסטן, די צווישן פון שרי_יבער נייע

וו. אז. א. לערערשאפט יונגער דער הויכשולן, פון שילער
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 אוים־ די דארף ארפגאבעם, אלגעמיינע דידאזיקע פרן ארויסגייענדיק .4
 די לויט בויעץ זיך שרי_יבער־ארגאניזאציעם ?ידישע די פון פארמי״ונג
גרונט־ריכטונגען: פאלגנדיקע

 דעם אויסהאבן זאלן שרי_יבער ?ידישע די אז מיטצוהעלפן, קעדיי (1
 צווישן איינצושטעלן קעדיי אריך און איזאלירטקייט זייער פון באוווםטזי_ין

 אף און ארבעט־אטמאספער כאווערישע מער א שרי_יבער יידישע די
 האלטן לאגע, מאטעריעלע זייער פארבעסערן צו מעגלעכקעט די זיי גיבן
 און גרופירונגען עקזיסטירנדיקע די אויטצופארמירן צוועקמעסיק פאר

ריכטונגען. אלע פון שרי_יבער יידיש? די פון פארייניקונגען
 שרי_יבער־ אויבנאנגעוויזענע די שאפן צו פארבאדינג אלם (2

 דער פון סעקציעם יידיש? די פארשטארקץ-זיין דארף פארייניקונג
 און )"וואפפ"( שרי_יבער פראלעטארישע אסאציאציע אלפארבאנדישער

זיי. אין פארטיי־קערן דעם
אכט: אין נעמענדיק (3

 פון פאליטיק דער פאר שטיצע 5אומבאדינגל איינציקע די אז א(
 ארבעטער־יונג־ דאם איז ,ראטור לים יידישער דער אין פארטיי דער

 ארבעטער", "יונגער גרופעם )די קאמיוגישע און פארטיי?שע דאס ווארג,
 פארבינדנקייט גרעסטער זייער אדאנק גווארדיע"(, "יונגע "יונגוואלד",

 דער מיט און קאמיוג מיטן ארבעטער־קלאם, מיטן פראדוקציע, דער מיט
פארטיי;

 פאר־ די אף האבן אלץ פאר פריער און אלץ פון מער אז ב(
 זינען אין שרי_יבער, יידישע גאך־רעוואליוציאנערע און רעוואליוציאנערע

 קאמ־ די אופגעווירקט אינהאלט, און פארם זייער רעוואליוציאניזירן פון
בעראש; "יונגוואלר" מיטץ פרעסע-ארג^נען יוגישע

 םי_י גרופעם, דיד^זיקע אין זיך באמערקן וואט אפנויגן, די אז
 דעריקער זיך דערקלערן כאראקטער, אולטרא־לינקן פון םי_י רעכטן, פון

 ווירקונג דער מיט און פארטיי־^נפירונג דער פון שוואכקייט דער מיט
קאדר־שרי_יבער; גרופעם אומפארטיי?שע די סון

נויטיק: פאר האלטן
 אטאציא־ אן פון טים לויטן ,וואפפ" פון יידסעקציעם די בויען צו א(

שרייבער־גרופעם. באזוגדערע פון ציע
פון סעקציעם די פון פארפעסטיקונג און ארגאניזירונג דער אין ב(
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 קאמיוגישן ארן פארטיעשן אפן דעריקער אריענטירן זיך ,וואפפ"
" יונגווארג.

 גע־ מיט ווערן פארשטארקט וועלן וואפפ"" פון סעקציעס די ביז ג(
 גרופעס, קאמיוגישע און ארבעטערשע מיט פארטיי־פראקציעם, העריקע

 קאמיוגישע און פארטיי?שע די דירעקט אנפירן ,וואפפ" מיט דארפן
ארגאניזאציעם.

 די פאר פארזיכערן צו מיטלען אלע ווערן אנגענומען דארפן עם .5
 צו אויך און ווערק זייערע דרוקן צו מעגלעכקייט די שרי_יבער יידישע

 די פון איינער שרי_יבער. אלם לאדע מאשעריעלע זייער פארבעסערן
 אין ווענדן זיך—ין2ז דארף ריכטוע דערדאזיקער אין טריט ערשטע

 פאר־ וועגן ראטפאלקאם באם קזשיזשאנאווסקי כ׳ פרנעם קאמיסיע דער
שרי_יבער. די פון לאגע די בעסערן

1931 — 1932.
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