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ליבערמאן. שמואל אהרן
(.1880 ן3נעשט$ר ,1844 )געבארן

 לובער דע-—#רקיגם. די—יארהונדערט. פאריגן פון יארן ער-60 די אין ע נ ו ל
עלטערן. ליבערמאנם—איורים. פילווישקער זיון און רב

 גע־ פון ארומגעצוימט ליגט, גובערניע גראדנער אין ניעמאן ביים הארט
 ער-60 די אין ע. נ ו ל נאמען מיטן קליינשטעטל א וועלדער, סאסנאווע דיכטע

 גאנץ אין געשמט שטעטל דאזיגע דאס האט יארהונדערט פאריגן פון יארן
 געווען זיינען דאס געוואוינט. דארט האבן וועלכע ס". ב י ק ר "א די פיט ליטע
 געפירט האבן וואט וואלד־סוחרים, יידן, גאטהפארכטיגע פרומע, ברידער, דריי

 כמעט געווארן. רייך זעהר דעם דורך און פרייסן, פיט האלץ־געשעפטן גרויסע
 ביי געווען זיינען די "ארקיגס". די פון היונה געצויגן האבן יידן לונער אלע

 שאפארעם, פאר געדינט זיי ביי ה^בן י ד וועלדער, פון מעקלערס ארקינס די
 גע־ זיינען אנדערע ניעפאן, ברעג ביים געהילץ זייער אפגעהיט האבן אנדערע
 ארום סתם זיך האבן אנדערע און אויסלאנד, קיין פליטן זייערע פיט גאנגען

 האט דאם פארדינסטל. א צוגעווארפן פאל א זיי פדן באקופען און געריבן, זיי
 געפילט זיך האט באפלקערונג יידישע לונער גאנצע די אז דערצו, געבראכס
 אלע אויף דעה ברייטסטע די געקראגן האבן וועלכע ארקינס, די פון אפהיינגיג

 שוחט קיין און רב קיין גענופען ניט פען האט ארקינם די אן ענינים. קהלשע
 ה^ט ארקינס די אן בלי־קדש. איבעריגע די פון אייגציגן קיין אין חזן קיין און
געגעבן. ניט ריר קיין שסעטל די זיך

 און רב, דער אפגעשטארבן איז לונע אין אז געפאכט, מאל א זיך האט
 אפגעזוכט ערגעץ^וואו פון ארקינס די האבן נייעם. א נעמען געדארפט פ׳האט
 אראפגעבראכט אים האבן לבדן, גרויסן א און חלוש א ייד א קרוב, א זייערן

 ייד, פארשמאלצענער א געווען איז דאס רב. פארן געפאכט און לונע קיין
 "נשפיות" פון אינגאנצן אויסגעטאן וועלט, דער פון ווייט און תמים גרויסער א

 אים מען האט ציגגיכן עבודת־הבורא. און פרומקייט אין דורכאויס פארטאן און
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 תפלה א זיינע וואס יידן׳ "גוטן" אמין פאר שטעטל אין צוהאלטן אנגעהויבן
 גע" ניט לאנג ס׳האט העליונים. עולמות די אין "אויבך אנגעלייגט זעהר איז

 שם־דבר א געווארן איז — געהייסן רב דער האט אזוי—איצעלע ר׳ און דויערט
 געגנט דער"גאנצער פון סביבה. גאנצער דער אין אויך נאר לונע׳ אין אליין ניט

 חולאים׳ מסוכנדיגע פאר זיין צו מתפלל בקשות מיט אים צו קומען מען פלעגט
 געפיגט וואס יענעם׳ פאר צי דעם פאר בעטן רחמים סתם און עקרות, פאר
צרה. א אין זיך

 מיט ווייב א לונע קיין אראפגעבראכט זיך מיט האט איצעלע ר׳ דער אט
 שדובים, אין געשטאנען לאנג שוין זיינען וועלכע טעכטער, דערוואקסענע דריי
 לוגע אין אבער בעלבים. קיין געפונען ניט אהער ביז זיי אויף זיך ס׳האבן נאר
 מיר צו אים האט אליין "גאט זיווג. איר באקומען באלד עלטערע די האט
 איז טאג געוויסן א אץ ווען געזאגט איצעלע ר׳ האט געבראכט!" שטוב אין
 פרעגן ישיבה, שטעטלדיגער דער פון תלמיד א בחורל, יונג א אריין אים צו

 מאמען, און טאטען אן יתום, א בחורל, דאס תוספות. א אין פשט אים ביי
 ארומוואנדערנדיג און גובערניע, סובאלקער פילווישאק, פון געשטאמט האט
 לונע, קיין געקומען ער איז שטעטל, צו שטעטל פון אן יאר ו־טן5 זיין פון

 זיך האט רב דער אז ישיבה. דער אין אריץ איז און "טעג" געקראגן האט
 דערש ער האט לערנען, אין פובאנדערגעשמועסט קלויזניק פילווישקער מיטן

 און קאפ, עילויאיש א מיט וואויללערנער א זיך פאר דא האט ער אז זעהען,
 אפשר׳ דא, זאל געדאנק: דער מח אין געטאן בליץ א אים האט מינוט די

 מיט דעם וועגן זיך געווען מישב באשערטער?... פייגלס צפורה מיין זיין ניט
 איבערגעבן בעסער דאס זאלן זיי אז געבליבן, זיי ביי איז רעבעצין, דער

 עסט ער וועלכע ביי ארקינס, די פון איינעם פון פרוי דער קרובה, זייער
"טאג". א

 איז טאג, זעלביגן דעם אין "גבירתע" דער מיט שמועס דעם באך
 דעם אויף מסבים איז ער אז געמאלדן, און איר צו געקומען בחור דער

שידוך.

 ארוים־ דאס איז איידים רבס לובער דעם איצעלע *ר דעם אט פון און
 באש סאציאליסטישער יידישער דער פון באשעפער שפעטערדיגער דער געקומען

 שמואל אהרן—רוסלאנד אין אגיטאטאר באגאבטער ערשטער איר און וועגונג
ליבערמאן.
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 זין—יארן קיגדערשע ליבערטאנם—פרוש. א ווערש אידים פילווישקער דער
 *זייב ברי מנהיג א ווערט ליבערמאן קליגער דער—נעראשנקיש. באזוגדערע

 השק גרוים זין— פארענדצרונג נרויסע א פאר קיטש ליבערטאנען אין—הברים.
 זינער ווערט ליבערמאן—ארקיבם. די בי מלמד משביל׳שער דער—ליענען. צום

ליבערמאנען. אויף ,הצופה' ערשצרם פון ווירקינג די—תלמיד. א

 האט יונגערמאנטשיק פילווישקער דער פיר. יאר א אריבער זיינען עם
 גע" איז דאס סמיכה; איצעלען ר׳ פון באקומען האט ער ציל: זיין דערגרייכט

 טריט ווייטערדיגע די אויך טאן צו כדי רבנות. צו טריט ערשטער דער ווען
 פרוש. א ווערן דארטן און קאוונע קיין זיך אוועקצולאזן באשלאסן ער האט

 אפגערעדט, ניט דערפון אים האבן פרוי יונגע זיין אויך און שוויגער און שווער
 אוועק איז און פעקל, און זעקל גענומען ער האט פרימארגן שיינעם א אין און

קאוונע. קיין
 דערפרעמד, אין פארבראכט האט פרוש פילווישקער דער וואט צייט׳ די

 דער אונטער לונע אין שווער ביים געהאדעוועט ייגגעלע קליין זיין זיך האט
 האט וועלכע באבען, אלטער דער פון באזונדערם און מוטער, דער פון השגחה

 פאר ארויסגעוויזן זיך האט יינגל דאס אראפגענומען. ניט אויג קיין אים פון
 אן שוין מען האט יאר, דריי געווארן אלט איז ער אז געראטענעם. א זעהר
 דא־ שוין זיך האט ער פייאיגקייטן אומגעוויינליכע האט ער אז דערקענט, אים

 געזאגט אינגיכן גאר און אלף־בית, דעם אויסגעלערנט אליין זיך פון מאלסט
 מ׳האט און לערנען, געריסן זיך ער האט יאר פערטן אויפן וואסער". א "עברי׳/"ווי

 אין געווען קלאר שוין ער איז יאר 6 צו חדר. א אין אפגעבן געמוזט אים
 גמרא. לערנען אנגעהויבן אים מיט האט אליין זיידע דער און תנ״ך, גאנץ
 שווערסטן דעם פארשטיין אליין געקענט יינגל דאס שוין האט יאר ־טן7 אויפן

 טענהן פלעגן פארהערן, קומען אמאל אים פלעגן וואט לומדים, לוגער תוססות.
 אים פון אז און מח, אפענעם אן האט אייניקל רבס דעם אז קול, איין אין

וועלט. די קלינגען וועט עם וועלכן מיט נפלא", "כלי א ארויס וועט
 אויך געווען עם איז אזוי געווען, איז יינגל דאס וואוילגעלערנט ווי און

 האט ער געוויינליכע. קיין געווען ניט אויך איז שטיפעריי זיין און שטיפער. א
 יינגלאך שטעטלדיגע אלע זיך צו צוגעצויגן און שפילן, פלערליי אויסגעקלערט

 און לאנקעס לונער פרייע ברייטע די אויף שפילן אויסגעטראכט האט ער
 גרויסן און צינגל געשליפענעם זיין אדאנק ניעמאן. פון אייז גלאז־גלאטן אויפן

 השפעה, אגוואלטיגע קליינווארג לוגער דער אויף באקומען ער האט כח־הדבור
 צו איינמאל זיך צוגעקוקט געוואלם. האט ער וואט אלץ׳ זיי מיט געמאכט און

 שטוב, אין זיידן ביים פארגעקומען איז וואט חברה־קדישא־גבאים, פון קלפי א
פון חברה א געגרינדעט דאווגען נאכן בית־המדרש אין מארגן אויף ער האט
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 צונויפגערופן ער האט למעריב, מנחה בין טאג, דעמזעלביגן אין ארן יינגלאך,
 ארייג־־ זיך ער האט אן דאמאלסט פון גבאים.., געקליבן מ׳האט און אספה, אן

 צו חברה א ציל: באזונדער איר מיט חברה איטליכע חברות, מאכן אין געלאזן
 אויף חברה א בית־מדרש, פארן ספרים קויפן צו חברה א ספר־תורה, א שרייק

 אז. א. "טעג" מיט קלויזניקעס באזארגן צו חברה א "שמות", אלטע קלייבן צו
 בעסער פארשטאנען שוין האט "מנהיג" ניין־יאריגער קוים דאמאלסט דער וו.

 פאר־ ארגאניזירן צו און צוזאמענצובינדן ווי דערוואקסענעם א אנדערן אן פון
 צו פשוט געווען ס׳איז און צוועק, אלגעמיינעם איין צו פערזאנען שיידענע

 זיינע צווישן איינגעפירט האט ער וואס דיסציפלין, שטרענגע די באוואונדערן
 אויף פלעגן באבען, דער מיט זיידע דער אויך און מוטער, די חברים. קליינע

 נאך האב איך זאגן: פלעגט איצעלע ר׳ קונדס. מעשה אויף ווי קוקן אלץ דאס
שטיפער. קיין זיין ניט קינדווייז זאל עילוי אן אז געזעהען, ניט קיינמאל

 גענו־ אים אין זיך האט יאר 10 צו קרוב געווארן איז יינגל דאס בעת
 אנטוויקלט אים אין זיך האט קודם־כל פארענדערונג. גרויסע א מערקן מען

 אים זיך ס׳האט וואס אלץ, ער האט געלייענט לייענען. צום חשק באזונדער א
 דעם אין יידיש. אין און לשון־קודש אין האנט דער אונטער געמאכט נאר

 ער וועלכן הדורות", "סדר אלטן אן געפונען ער האט ספרים, אלמער זיידבם
 דערציילן געקענט באלד האט און טאוול, ביז ט^וול פון דורכגעלייענט האט
 דארטן פון ער האט דערנאך אויסווייניג, לעגענדעס און מעשיות זייבע אלע

 עברי־טייטש־פירוש מגידם דובנער דעם מיט הישר" "ספר דעם ארויסגעקראצט
 א געמאכט אים אויף האבן מגיד דובנער פון משלים די הגדה. דער אויף

 און געווארן, געפעלן זעהר אים איז משלים פון ענין עצם דער רושם. שטארקן
 קיג־ זיינע לויט צוגעפאסט, משלים אייגענע פארפאסן געפרובט זיך האט ער

 סביבה. זיין פון איבערלעבענישן און צופאלן פארשיידענע צו השגות, דערשע
 ■כ׳האב איי, געלעגנהייט: יעדער ביי זאגן צו טבע א געקראגן זיך האט ער

 דעם געזאגט און גענומען ער האט ארט אויפן שוין און משל! א דעם אויף
 ס׳איז און שטעטל, אין ארומגעטראגן זיך מען האט משלים זיינע מיט משל.

 דעם מיט באנוצן שמועסן אין זיך פלעגן עלטערע אפילו אז דערצו, געקומען
 שטארק, אזוי געווארן איז לייענען צו תשוקה זיין משלים. אהרן־שמואלס קליינעם

 איין קיין אויסגעלאזן ניט האט ער געבראקירט. ניט ספר קיין מיט האט ער אז
 דעם געשלונגען: ער האט אלץ "ביבליאטעק". באבעס דער פון אויך ספר

 האט באזונדערס "קב־הישר". דעם און המאור" "מנורת מיטן וראינה" "צאינה
 פאר" די ספרים, דאזיגע די פון זייט געשיכטליכע די פאראינטערעסירט אים

 דא־ די גיהינום. און גן־עדן וועגן יידן, פרומע גרויסע וועגן מעשיות שיידענע
 בא־ און לערנען, פון געווען פריי איז ער בעת ער, פלעגט מעשיות אלע זיגע

 און פארם באארבעטער א אין איבערדערציילן שלש־סעודות, נאך שבת זונדערס
חברים. זיינע הוספות אייגענע מיט

 צייטנווייז פארטראכטן. צו אנגעהויבן אהרן־שמואל זיך האט אפט באנץ



7 זכרונית

 גע" אין פארטיפט רריבקל א אין זיך פאר זיצנדיק געפינען אים מען פלעגט
 אינמיטן גמרא, דער ביי פארחלומטער. א ווי ארוכגייענדיג אדער דאנקען,

 זייטיגע אויף גאר זיידן דעם ארויפפירן פארוועלן אמאל אים זיך פלעגט סוגיא,
 צופאלן אזויגע ביי ניט. שייכות קיין לערנען עצם דעם צו האבן רואם ענינים,
 עבירה אן ס׳איז שרייען: און פונאנדערבייזערן אים אויף זיידע דער זיך פלעגט

 זייניגע: דאס ביי בלייבן און איינעקשענען זיך פלעגט אהרן־שמואל צייט! די
 נאך ניט. קאפ אין גמרא די אים גייט אנדערש דאס, און דאס וויסן מוז ער

 האט און געדולד פון ארוים זיידע אלטער דער איז צופאלן אזעלכע עטליכע
 צו חדר אין אים אפגעבן און לערנען צו אים מיט אליין אויפהערן באשלאסן

מלמד. א
 אראפ־ האט ארקינס די פון איינער אז מאכן, געדארפט זיך האט גראד

 גע" גראד איז מלמד דער קינדער. זיינע פאר גראדנע פון מלמד א עבראכטג
 גע" דקדוק, אין ידיעה שטארקע א געהאט האט מושלם, א יונגערמאן א ווען

 העב" פיינעם א געשריבן האט און תנ״ך, קאפיטל א זיין מסביר שיין קענט
 בא" א געווען אבער איז השלמה זיין צייט. יענער פון השגות די לויט רעאיש

 ארקינס די פון הויז ארטאדאקסיש עקסט דעם אין אנקומענדיג און האלטענע,
 מאכן צו קאליע ניט כדי ארויסצוווייזן, געהאט מורא איר מיט זיך ער האט
פרנסה. זיין דעם דורך

 קליינעם דעם אויך אפגעגעבן איצעלע ר׳ האט מלמד דאזיגן דעם צו
 בא־ מלמד דער האט חדש, ערשטן דעם אים מיט אפגעלערנט אהרן־שמואלן.

 איינמאל קינד. באגאבט אומגעוויינליך אן זיך פאר דא האט ער אז מערקט,
 אויך ער האלט צי זאגן, אים זאל ער מלמד, אין איינגעטשעפעט זיך ער האט
 מאכן געזונט תפלות זיינע מיט קען איצעלע ר׳ זיידע זיין אז אלעמען, מיט

 אן מיט אים האט מלמד דער אז גזרות. גרעסטע די זיין מבטל און קראנקע
 האט אזוי? ניט ס׳איז אז אפשר, גלויבסט, דו און געטאן: פרעג א מינע ערנסטער

 אויף ווייס איך נאר גלויב, איך ניט אויסגעשאסן: קלערנדיג ניט מינוט א ער
 אזוי ניט איז מלמד דעם גאטי... קיין ניט איז מענש א אמת; ניט איז דאס אז געוויס,

 זיין באפרידיגן זאלן וועלכע תשובות, פאסיגע אויסצוגעפינען אנגעקומען גרינג
 וועלכן א אים געבן צו ארויסמאכן זיך ער פלעגט אפט גאנץ תלמיד. קליינעם

 פאר" אנגעבלאזן, ווערן יינגל דאס פלעגט פאלן אזעלכע אין ענטפער. ס׳איז
 געווען איז דאס מאל, איין פונאנדערוויינען. זיך ער פלעגט אמאל און צארנט,

 שטי־ אהרן־שמואל האטזיך וועטשערע, נאך נאכט צו פרייטאג איווינטערדיגער
 ער נאר מלמד. צום אוועק איז און שטוב, פון ארויסגעכאפט לערהייד

 ספרים, די בלעטערן גענומען ער האט דערהיים. אין געפונען ניט אים האט
 מפרשים, גמרא׳ס, אלץ געווען זיינען דאס פאליצע: אויפן געלעגן זייגען וואס

 קעסטל מלמדם אויפן בליק זיין געווארפן ער האט אמאל טיט ותשובות. שאלות
 ערשטן דעם דארט פון ארויסגענומען און געעפנט עס האט ער בעט. אונטערן

 "הצופה דער געווען איז דאס—האנט דער צו געקומען אים איז וואס ספרל,
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 קליי" זיין געפרבען האט און אדיין נאכדעם איז מלמד דער אז ישראל". לבית
 א שטיין געבליבן ער איז "הצופה", דעם לייענענדיג און זיצנדיג תלמיד נעם

 ביכל, דאם אים ביי ארויסגעריסן ער האט זיך, צו געקומען צוטומלטער...
בייזער: א מיט ז$גנדיג

 דיר! פאר ניט זיינען ספרים אזעלכע איינער! שייגעץ קומסטו, ווי —
געענטפערט: יינגל דאס האט דעם אויף

אייך! פאר—פארוואס און —
גרויסער. א בין איך ווייל —
גרויסער! א ן ר ע ו ו וועל איך און —
לייענען. מאל סט נ דע וועסטו —
איצטער!." וויל איך און —

 זיך ער האט סוף צום צונטער. א ווי אנגעצונדן, זיך האט ייבגל דאם
 דעם מען דערהערט טאמער מורא־האבנדיג, קול. אויפן פונאנדערגעכליפעט

 מלמד דער איז טומל, גאנצער א ווערן נאך ס׳קאן און ארקינס די ביי געוויין
גוטן: מיט זאגן געפרובט האט און געווארן, ווייכער

 גיין דאך דארפסט דו ענדיגן, ניט סיי ווי סיי דאך וועסטו הייגט —
מאל. אנדערם אן אויף אפ דאס לייג אהיים;

 מיט ארויויגערעדט יינגל דאס האט—נעכטיגן! אייך ביי וועל איך —
ענערגיע. באזונדער א

 דער און זייטן, אלע אויף אומגעקערט געהאט שוין זיך האט מלמד דער
 מיט "הצופה". דעם געלייענט און געזעסן אלץ נאך איז שמואל אהרן קליינער

 אויף זייטל. א נאך זייטל א געשלונגען ער האט באגייסטערונג באזונדער א
 ער האט שלאף, פון אויפגעשטאנען איז מלמד דער בשעת אינדערפרי, מארגן

 דעם מיט טיש היילן אויפן דרייען אין אויפגעקארטשעט ליגנדיג געפונען אים
צוקאפנס... "הצופה"

געזאגט: מלמד דער אים צו האט אוועקגיין, ביים געהאלטן האט ער אז
 זאלסטו ערשטנס, קינד: מיין פארלאנגען, דיר פון איך וועל זאכן צוויי —

 און "הצופה", דעם געזעהען מיר ביי ווען האסט דו אז דערציילן, ניט קיינעם
 ניט ספר דעם וועגן אנדערן קיין מיט ניט און מיר מיט ניט זאלסטו צווייטנם,

ריידן...
 דער ווארט. געהאלטן און געווען, מבטיח דאס אים האט יינגל דאס

 פון וועלט אומגעריכטע און נייע א ארויסגערופן אבער אים אין האט "הצופה"
געדאנקען.
 פון סביבה די ארויסגעוויזן. באלד זיך האט "הצופה" פון ווירקונג די און

 צוווידער; און פרעמד ווערן צו אנגעהויבן אים האט איצעלעע, ר׳ זיידן, זיין
דערווייטנס. אין אנדערש ערגיץ־וואו ציהען גענומען אים האט אינסטינקטיוו

יאר... צוועלף גאנצע קיין ניט נאך דאמאלסט ער איז געווען אלט
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 אים אין דאס האבן עלטערן, די אויך און נאהענטע, זיינע פון קיינער
מלמד. זיין געווען איז איינער דאזיגער דער איינער. חוץ געמערקט, ניט

.111

 ארי• זיך קלייבט ער—היום. א קימט און ,משכיל" א ווערט פרוש לונער דער
 ביל׳ וועלטליכער מיט זיך פארנעמט ער—סובאלק. קיין פאמיליע זיין טיט בער
 ליבער• יונגער דער—ציוטוננען. העברעאימע די אין קארעספאנדירט און דונג

פוואיגקיוטן. וואינדערבארע ארוים ווייזט מאן

 אים האבן אלע ווי אדער איידים, איצעלעס ר׳ איז יאר אכט צו קרוב
 גע־ ער איז צייט ר דע פאר קאוונע. אין אפגעזעסן פרוש׳ לונער דער גערופן:

 זעקס לעצטע די פסח׳ן. צוויי ערשטע די מאל: פאר א נאר היים דער אין ווען
 די אויף געקוקט ניט הייט, א פארן צו אויפגעהערט לגמרי שוין ער האט יאר

 די דערצו האט געבראכט שוויגער. און שווער ווייב, דער פון בקשות הייסע
 נאב־ יאר פינפטן דעס אויף פארגעקומען אים אין ס׳איז וואט איבערקערעניש,

פרוש. א געווארן איז ער ווי דעם

 וועלטליכע צו גענומען זיך ער האט קאמף אינעווייניגסטן לאנגן א נאך
 זאך קיין וועגן ער האט לונע קיין היים א שפראכן. צו קודם־כל און למודים,

 אין געלעבט צייט גאנצע די האבן ווייב און שוויגער און שווער געשריבן. ניט
 און רב, פארטיגער א איז און אראם ער קומט אט, אט, אז געגלויבט, און טעות

 אוועק־־ וועט ער וואו שטעטל, א אויף אויג אן געווארפן שוין האט איצעלע ר׳
 שרייבט יענער און צייט, א אוועק אבער ס׳איז רב. א פאר איידים זיין זעצן
קומען. ניט ער קען לעת^עתה אז אלץ,

 גענומען ווייב זיין אים האט דא שווער. זיין געשטארבן איז דערוויילע
 די ווייל היים, א קומען גיכער וואט זעהען זאל ער אז בריוו, מיט פארווארפן

 ^נגע־י זיך ער האט וואכן עטליכע רבנות. לונער די אפגעבן אים ווילן ארקינם
 איז גערירט תשובה. א אן געלאזן היים דער פון בריוו אלע און הארץ א טאן
 דאס שמואל׳ן. אהרן זיין פון בריוו א באקומען האט ער אז ערשט, געווארן ער
 פיר אלע פון פארשריבן מגלה, א נאר בריוו, קיין ניט אייגבטליך, געווען איז

 ניט גאר עפים—אינהאלט דער און העברעאיש. שייגעם א זעהר אין און זייטן
 *איבערגע האט און אויגן, זיינע געגלויבט ניט האט ער יינגל! קליינעם א פאר

 געוויזן האט ער וועמען משכילים, קאוונער די מאל. עטליכע בריוו דעם לייענט
 דער אז געזאגט, האבן און אים לייענענדיג געווארן נשתומם זיינען בריוו, דעם

 ער אז געבליבן, איז כולם בהסכם קינד. געוויינליך קיין ניט עפים איז שרייבער
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 אין ערגעץ זיי מיט ארויספארן און קינד ארן וריב נעמען היים, א פארן מרו
 און לעקציעס, מיט פארנעמען קאנען זיך וועט ער וואו שטאט, אנדער אן

אליין. זיך לערנען דערוויילע

 וואכן פאר א אין און לונע. קיין אפגעפארן איז פרוש געוועזענער דער
 סובאלק אין סובאלק. קיין וואוינען ארויס קיגד און ווייב מיט ער איז ארוס
 אנגעטאן זיך קאפאטע, רבנישע לאנגע די אראפגעווארפען זיך פון ער האט

 *גענו ער האט צייט צו צייט פון בגלוי. השכלה זיין מיט ארויס איז און קורץ׳
 און ה״לבנון", ה״מגיד׳/ צייטובגען העברעאישע די אין ארטיקלען שרייבען מען

 באקאנט גוט לעזער־פובליקום העברעאישן דאמאלסדיקן דעם איז און ה״מליץ"
ליבערמאן. דוב אליעזר נאמען: זיין מיט געווארן

 פון ערציהונג דער פאר גענומען זיך ער האט פלייס באזונדער א מיט
 פארברייטערט האט צייט. פרייע גאנצע זיין אפגעגעבן האט ער וועלכן זון׳ זיין
 *מיטלאלטער דער מיט געמאכט באקאנט אים קעבטענישן, זייגע פארטיפט און

 העברעאישער ניי דער אין אריינגעפירט אים ליטעראטור׳ העברעאישער ליכער
 און למודים, אלגעמיינע אויך געלערנט אים מיט ער האט דערצו ליטעראטור,

 פייהיג־ וואונדערליכע זיינע ארויסגעוויזן שמואל אהרן האט למוד יעדן אין
 פון באציהונגען די ווי געווען ניט זיינען באציהונגען קעגנזייטיגע זייערע קייטן.

 לייטן מיט געשפרעך א אין חברים. צוויי פון ווי נאר זון, א מיט פאטער א
 גע־ האבן זון קליינעם מיין מיט איך זאגן: ליבערמאן אלטער דער פלעגט
 טאג איין אין מיר זייבען ביידע טאג; איין אין כמעט אויגן די עפנט

 פיר קענען געלעבט, האבן זיידעס אונזערע ווי אזוי אז שכל, צום געקומען
לעבען. ניט

 סובאלק, אין באזעצט זיך האט ליבערמאן זיבט אריבער זיינען יאר פיר
 לע־ אין אים אריינשלעפן באוויזן דאגת־הפרנסה די האט צייט משך דעם אין

 זיינען הצטרכות׳ן זיינע און פארגרעסערט, זיך האט פאמיליע זיין כענס־קאמף.
 פון זיך אפצוזאגן אויסגעקומען נויט פאר אים איז ארום אזוי געווארן. מערער

 טרייסט איין נאר אויסלאנד; קיין שטודירן פארן וועגן פלענער זיינע אלע
 זעהען ער וועט פארשפעטיגט, שוין האט אליין ער וואס דאס געבליבן: אים איז

אהרן־שמואלן. אין זון׳ זיין אין רעריאגן
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 ער—ראבעער-שול. אין אן דארטן קימט און ווילנע קוון אם פארט ליבערמאן
 צו זיך נעמט ער—הברים. זיינע פין און לערער די פון ליבלינג דער ווערט

 ליטעראטור רוסישער דאמאלסטדעער דער פון השפעה די—זעלבסט-אנטוויקלונג.
 —סטיליסט. העברעאישער נלענצענדער אלם ליבערמאן— ליבערמאנען אויף

 עפנט ליבערמאן—חתונה. האט ליבערמאן—פאלערוו. צו פעהינקיום ליבערמאנם
 פעטער. אין אן קימט ליבערמאן—פריוואט׳שיל. צוויו׳קלאסיגע א סובאלק אין

 די פון גרופעם ערשט די מיט פארקער זיון—אינסטיטוט, טעכגאלאגישן בורגער
 —נעאנראפיע. א העברעאיש אין פארפאסט ליבערמאן—,נאראדאוואלצעם".

 אין צוריק ק־מט און סטודיום זיין איבעררייסן פרנסה צוליב מוז ליבערמאן
פלאנען־מא׳ אלט אסעקיראנץ־געזעלשאפט א אין שטעל א באק־מט ער—ווילגע.

תקופה. גווע א אן זיך הויבט לעבן ליבערמאנם אין—כער

 פאטער דער אים האט יאר, 16 געווארן אלט איז אהרן־שמואל אז
 עקזאמענירט, זיך ער האט דארטן ראבינער־שול. ווילנער אין אוועקגעשיקט

 אליין זיך ער האט פרעמד דער אין קלאס. ־טן3 אין גלייך אריין איז און
 זעתר אנגעקומען אים דאס איז צייט ערשטער דער אין און דערנערן, געמוזט
 פץ און געהאט, ער האט חודש א רובל 6 פאר לעקציע איין באר שווער,

 צופעליג ליבערמאן זיך האט קלאס ־טן4 אין לעבן. געדארפט ער האט דעם
 טראצ־ משה ר׳ בעלי־בתים, ווילנער דאמאלסדיגע די פון איינעם מיט באקענט

 צו גענומען אים האט וועלכער משכיל, האלבער א ייד א געווען איז דאס קי.
 איב־> אים ער האט דערנאך און גימנאזיע, צום זון עלטערן זיין פארפארטיגן

הוצאות. אלע מיט אויסגעהאלטן און צריינגענומען, שטוב אין זיך צו גאנצן

 לערער די פון ליבליבג דער געווען ליבערמאן איז ראבינער־שול אין
 ער השפעה. גוואלדיגע א געהאט ער האט לעצטע די אויף תלמידים. די און
 תלמידים די האבן איציאטיוו זיין לויט בעל־יועץ. גאנצער א זיי ביי געווען איז
 פארפולקומונג, און זעלבסט־בילדונג פאר גרופעס געגרינדעט ראביגער־שול פון
 אגגעמערקט האט ער גרופעס. דאזיגע די פון אנפירער דער געווען איז ער און

 די וועגן ויכוחים די מיט אבגעפירט האט טעמעס, ליטערארישע פארשיידענע
 קאנען וועלכע ביכער, און ארטיקלען פון רשימות צוגעגרייט טעמעם, דאזיגע

 די פון צענטער אין תלמידים. די פון זעלבסט־אנטוויקלונג דער סיטהעלפן
 די פון ליטעראטור רוסישע די געשטעלט ליבערמאן האט ביכער דאזיגע

 און טשערנישעווסקי דאבראליובאוו, פיסארעוו, פון ווערק די יארן, ־ער60
 אין אדער דעם אין אז ראבינער־שול, אין געוואוסט מען האט גלייכן... זייער

 אויסנגעבליבן ניט איז ליטעראטור, וועגן ריידן ליבערמאן דארף טאג יענעם
 צו קומען פלעגן אפט גאנץ הערן. געקומען ניט אים איז וואס תלמיד, איין קיין

 די אין מען איז בכלל כאטש לערער, די פון אנדערע אויך רעפעראטן זיינע
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 *ליבער מיט צופרידן שטארק געווען ניט ראבינער־שול פון קרייזן לערערשע
אויפטואכץ... מאנס

 דערמאנטע די אין ארבעט דער מיט באנוגנט ניט זיך האט ליבערמאן
 איירא־י די שטודירט התמדה גרויס מיט זיך פאר האט ער גרופעם. תלמידים
 גע־ ניט ער האט ליידיג. געזעסן ניט מינוט א איז ער ליטעראטורן. פעאישע
 באזונדערס ער האט געשריבן געשריבן. אדער געלייענט, ער האט לערנט׳

 אין באקומען. ליב זעהר העברעאיש ער האט אן קינדווייז פון העברעאיש.
 בעסטע די פון איינעם פאר ליבערמאנען געהאלטן מען האט ראבינער־שול
 לעבענזאן, הכהן אדם דיכטער גרייז־גרויער דער און העברעאיסטן,

 העכערע די אין העברעאיש פון לערער דער געווען דאמאלס איז רועלכער
 וועט ליבערמאן, ווי אזוי, שרייבט פרובט, אט, זאגן: תמיד פלעגט קלאסן,

האבן... עפעס אייך צו כ׳וועל אויב זעהן, איר
 אים ביי זיך האט קלאסן לעצטע די אין געווען איז ליבערמאן בעת

 האנטשריפט, זיין מאלן. און צייכענען צו טאלענט באזונדער א ארויסגעוויזן
 מיט און געדרוקט, ווי ממש געווען איז געשריבן, נאר האט ער שפראך וועלכע

 אויך זיינען קונצליך חרושים. אויף ארומטראגן זיך מען פלעגט געשריפץ זיין
 זיינען מייסטערהאפט באזוגדערס מיניאטורן. און אויפצייכענונגען זייגע געווען

 מ׳דער־ נאטור־בילדער. און פייזשאזשען אלערליי פאפיר אויפן ארויס אים ביי
 ווילנע דורכגעפארן איז צווייטער דער אלעקסאנדער בעת אמאל אז ציילט,

 אן דערלאנגט דירעקציע די אים האט ראבינער־שול, די באזוכט האט און
 ליבערמאן וועלכע וויניעטן, קונציגע אין איינגעפאטט געווען איז וואס אדרעס,

אויסגעמאלט... האט
 אטעסטאט אן מיט ראבינער־שול קלאס אכטן פון ארויס איז ליבערמאן

 על־ דער מיט געהאט חתונה ער האט צייט יענער אין לערער־פעדאגאג. פון
 צייט גאנצע די האט ער וועלכן ביי טראצקי, דעמזעלביגן פון טאכטער טערער

 פרוי דער מיט ער ציז חתונה דער נאך ארום יאר צוויי אין געוואוינט,
 פריוואט־ צוויי־קלאסיגע א געעפנט האט ער וראו סובאלק, קיין ארויסגעפארן

לימודים. אלגעמיינע און העברעאישע פאר שול
 לערע־ צו ניט באפרידיגט. ניט אים האט באשעפטיגונג דאזיגע די אבער

 אפגעווען קוים צוועק. העכערן א סך א צו נאר געשטרעבט, ער האט ריי
 אין און איינזיצן. געקענט ניט מער דארטן שוין ער האט סובאלק, אין יאר א
 קיין צוריק ארויסגעפארן פאמיליע דער מיט ער איז פרימארגן שיינעם א

 אוועק־ נאכדעם איז און צוגעלערנט חדשים זעקס זיך ער האט דארטן ווילנע.
 טעכנא־ אין אריין איז און עקזאמענירט, זיך האט פעטעבורג, קיין געפארן
.1809 יאר אין געווען איז דאס אינסטיטוט. לאגישן

 אריינגעקומען ליבערמאן איז אינסטיטוט, טעכנאלאגישן דעם באזוכענדיג
 וועלכע חברים, רוסישע זיינע פון עטליכע מיט פארבינדונג איינגער א אין

 די מיט פארקערט געהיים האבן און ראדיקאל, עקסט געשטימט געווען זיינען
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 גענומען דאמאלסט דך האין וואס "נאראדאוואלצעס", די פון גרופעס ערשטע
 פון באוועגונג. דער מיט פאראיגטערעסירט זעהר דך האט ליבערמאן בילדן.

 דער פון טייל געוויסער א ווי דעם, צו צוגעקוקט דך ער האט דערווייטנס
 נאך האט ער פאלק", אין "גיין גענומען האט יוגנט שטודירנדיגער רוסישער

 וועלכע באוועגונג, ע ש י ס ו ר ספעציעל א פאר געהאלטן דאמאלסט אבער דאס
 פאבריק־ קיין ניט האט וואט פאלק, יידישן אויפן ווערן אנגעמאסטן ניט קען

 יעמאלט נאך ער האט פאלק יידישן צום פויערטוס״/בגוגע קיין און ארבעטער
 קומען נאר קען באפרייאונג זיין אז קוק, אלגעמיין־משכילשן דעם געהאט

 איבערצואנ־• כדי פאנאטיזם. רעליגיעזן דעם קעגן קאמף פארביטערטן א דורך
 *אויפקלע גרויסע א ווערן אפגעטאן .אפריער דארף לעבן יידישע דאס דערשן

 פון ווערן אנגעפירט דארף אויפקלערונגס־ארבעט דאזיגע די רונגס־ארבעט;
 האט אינטעליגענץ דאזיגער דער פאר יוגענט. אינטעליגענטער יידישער דער

 די נאר סטודענטן, און גימנאזיסטן די ניט געהאלטן דענסטמאל ליבערמאן
 אים מיט קענען און פאלק, אין לעבן וועלכע קלויזניקעס, און ישיבה־בחורים

 די נאר אז מיינונג, דער ביי השגות. זיינע לויט און שפראך זיין אויף ריידן
 פאר ווערן צוגעגרייט אגיטאציע דורך דארפן וואוילערנער די און ישיבה״לייט

 שטעג? אויף פארבליבן ליבערמאן איז פאלקס־ארבעט, דער פון אוואנגארד דעם
 מיט קאנפליקטן און סכסוכים צו געבראכט אפט גאנץ אים האט דאס און דיג,
 דער טעטיגקייט^ווי סאציאליסטישער שפעטערדיגער זיין אין חברים זיינע

קאפיטלאך. ווייטערדיגע די אין זעהן וועט לעזער
 העברעאיש אין פארפאסט ליבערמאן האט פעטערבורנג, אין זיצנדיג

 וסלע כנען ארץ "מחקרי נאמען מיטן ישראל ארץ פון געאגראפיע א
 אריגינעל, גאנץ א נאר געאגראפיע, א סתם געווען ניט אבער איז דאס ב". ר ע

ווערק. דורכגעדאכטע קינסטלעריש, זעהר אויך דערצו און
 טעכנאלאגישן פון קורס צווייטן אויפן אריבער איז ליבערמאן בשעת
 שווער זיין אז היים. דער פון בריוו באקומען אנגעהויבן ער האט אינסטיטוט,

 אן געבליבן זיינען קינדער צוויי די מיט ווייב זיין און יורד, א געווארן איז
 קיין צוריק קומען און סטודיום, זיין איבעררייסן געמוזט האט ליבערמאן חיונה.
 באקומען באלד ער האט ווילנע אין .1874 אנהויב אין געווען איז דאס ווילנע.

 זיינע פלאנען־מאכער. א ווי פייער־אסעקוראנץ־־געזעלשאפט, א אין שטעל א
 אז דערצו, געבראכט האבן צייכענען פון קונסט דער אין קענטנישן גרויסע

 גוט־־ פיל און געגנט, גאנצער דער אין שם א געקראגן האבן פלאנען זיינע
 איבערגעבן און דך צו אראפבריינגען אים פלעגן סביבה דער פון באזיצער

בנינים. אלערליי צו פלאנען פארשיידענע מאכן אים
תקופון נייע א גאר לעבן ליבערמאנס אין אן דך הויבט צייט דער אין
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 זמין—קרייזל. סאצי^ליסמישן יידישן ווילנער דעם אין אדיין טרעט ליבערמאן
 ליבערמ^ן—דערפער. די אין פויערים די צווישן טעטיגקיוט אגיטאטארישע

 איו אן קימט און וועג פון אנטלויפט ער—ארעסטירט. ווערט און אדיין פאלט
 העברע' ערשטע זיין—"וופעריאד". לאווראוום אין ארבעט ליבערמאן—לאנדאן׳

 דאזיגער דער פון ווירקונג די—יוגנט. יידישער דער צו פראקלאטאציע אישע
 סא• יידישע פון פארבאנד א לאנדאן אין גרינדעט ליבערמאן—פראקלאמאציע.

 ליבערמאנם—פארבאנד. פין תקנות העברעאישע די—ארבעטער. ציאליסטישע
 די מיט געפילן נאציאנאלע זריגע צווישן קאמף דער—צוריסנקייט אינערליכע

 ארבעטער די מיט ליבערמאנען צווישן אינצידענטן—טעאריעס. סאציאליסטישע
 פראטעסטישטורם דער—תשעה׳באב. צוליב אינצידענט פארבאנד.~דער פון
ב^זעצט און לאנדאן פארלאזט ליבערמאן—ליבערמאגען קעגן לאנדאן אין

ין. ו ו אין זיך

 פון קרייזל געהיימער א געווען צייט יענער אין שוין איז ווילנע אין
 דער צווישן אגיטאציע אן אנגעפירט האבן וועלכע סאציאליסטן־קאמוניסטן,

 איז ארבעט דער פון שפיץ דער אן יוגענד. קריסטליכער דער און יידישער
 זונדעלעוויטש. ראבינער־שול פון חבר אמאליגער אן ליבערמאנס געשטאנען
 איינער געווארן איז און קרייזל, דאזיגן דעם אין אריינגעטראטן תיכף איז ליבערמאן

 שטארקער א גערוען אן תמיד פון איז ליבערמאן טוער. ענערגישעסטע זיינע פון
 רעוואלוציאנער און געלערטן רוסישן גרויסן באוואוסטן דעם פון אנהיינגער

 אין ארויסצוגעבן אנגעהויבן האט לאווראוו בעת און לאווראוו, פעטער
 פון געווארן ליבערמאן איז "וופעראד", וואכענבלאט סאציאליסטישן זיין לאנדאן

 זיין לאווראוון אריינגעשיקט ער האט איינמאל מיטארבעטער. שטענדיגע זיינע
 שיקן צו מעגליכקייט די האבנדיג "ניט אויפשריפט: פאלגנדער דער מיט היטל
היטל׳/ מיין אייך איך שיק קאם, מיין אייך

 גאנץ אויסקומען ליבערמאנען פלעגט אסעקוראנץ־געשעפטן זיינע צוליב
 זיך ער פלעגט געלעגנהייט דער מיט גיטער. פריצישע אין פארן צו אפט

 דארף־פויערים. די צווישן געדאנק סאציאליסטישן פארן אגיטירן צו באנוצן תמיד
 פארזיכ־< גענוג געווען ניט ער איז סמארגאן, ביי דארף א אין אמאל זיינענדיג

 אוש דער אוריאדניק. פאר׳ן פאר׳מסר׳ט אים האט פויער א איינער און טיג,
 סמארגאן. קיין אים אוועקגעפירט און ארעסטירט ליבערמאנען האט ריאדניק

 וועג אין ווילנע. קיין קאנוואי א מיט אפגעשיקט אים מען האט סמארגאן פון
 אנטלאפן איז און קאנוואי, פון סאלדאטן די אוגטערגעקויפט ליבערמאן האט

געווארן.

 צעהן טאג א אין ליבערמאן איז טויט־שרעק און מאטערגיש גרויס מיט
 און גראווירן צום פייהיגקייטן גרויס האבנדיג לאנדאן. ק״ין אנגעקומען ארום
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 דרו־ דער אין ארבעט באקומען באלד ער האט קונסט, ליטאגראפישער צו
געווען. מפרנס דערפון זיך האט און "וופעריאד", פון קעריי

 ליבער־ האט קרייזל לאווראווס אין ארבעט סאציאליסטישע אלגעמיינע די
 סאציאליזם צום צוציען צו געשטרעבט האט ער געשטעלט. צופרידן ניט נא:ען

 צו פאלק, יידישן אויפ׳ן איר דורך ווירקן צו כדי אינטעליגענץ, יידישע די
 פראקלאמאציע סאציאליסטישע ערשטע די ארויסגעלאזן ער האט צוועק עם ד

 דער )צו ישראל" בחורי שלומי "אל נאמען דעם אונטער העברעאיש אויף
 )"די ישראל" לבית בעם "המתנדבים אונטערשריפט: דער מיט יוגנט(, יידישער
 אין דא איבערצוגעבן נויטיג פאר געפינען מיר פאלקס־פרייגד"(. יידישע

פראקלאמאציע: כאראקטעריסטישע העכסט דאזיגע די איבערזעצונג ווערטליכער א
יוגנט! אינטעליגענטער יידישער דער "צו
 גרייטסט טעטיגקייט אלגעמיין־נוצליכער און ערליכער אן צו "דארשטיג

 פארווירקליכונג דער צו געצייג אלס און לעבן, אין אריינצוטרעטן צו דיך דו
 דו וויסנשאפט. אלמעכטיגע די אויסגעקליבן האסטו שטרעבונגען דיינע פון

 דיי־ ווידמענדיג און ארט געזעלשאפטליכן חשוב׳ן א פארגעמענדיג אז רעכנסט,
 ארדענונג, געזעלשאפטליכער איצטיגער דער פון דינסט דעם קרעפטן נע

 אים וועסט און וואונדן' טיפע זיינע אלע פון פאלק דאס אויסהיילן וועסטו
 אנטוויקלונג אלגעמיין־מענשליכער פון פראגרעס, פון וועג אויפ׳ן ארויפפירן

וואוילשטאנד. און
 מעגליך איז ארדענונג געזעלשאפטליכער איצטיגער דער ביי "אומזיסט!

 , ביי פאלקס־אומגליקן. די—פון פראגרעס דער איז דאס פראגרעם, איין באר
 דאס—קאריערע איין נאר מעגליך איז מענשן צווישן באציהונגען איצטיגע די

פאלקם־עקספלאטאטאר. א פון קאריערע די איז
 אינטע־ די צווישן געגנזאץ א צו געבראכט האט פריוואט־אייגנטום "דאס

 פון אינסטיטוט דער מאסע; דער פון אינטערעסן די מיט יחיד פונ׳ם רעסן
 שארויס האט נאציאנאליטעט, פון פרינציפ אויפ׳ן זיך שטיצט וואס מלוכהשאפט,

 אינסטי־ דער און צווייטן, דורכ׳ן פאלק איין פון אונטערדריקונג די גערופן
 פסיכא־ און שארלאטאנעס פון הערשאפט די באשאפן האט רעליגיע פון טוט

מענשהייט. דער פון פארשטאנד געזונטן דעם אויף פאטן
 דערצו, ברענגען ארדענונג איצטיגער דער פון באדינגונגען דאזיגע "די

 דער לייט. ארנטליכע די אויך קאריערע די פארדארבט טאג היינטיגן ביי אז
 די און פאלק, פון פיינד א ווערן מוז טוער געזעלשאפטליכער איצטיגער

 *לעבנם לעצטע זיינע אויס אים פון אליין שמאקצן בעלי־טובות פאלקם
זאפטן.

 הויבט דאס פארשטיין. צו אן אופעטום דאס שוין הויבט פאלק דאס "און
 מיט פול און בליק פינסטערן א מיט פאלק. יידישע דאס אויך פארשטיין צו אן

 ספעקו" און צבויאקעס די פון אינטעליגענץ דער צו ער זאגט צארן גאליגן
אים: אויף רייטן אוועקגעזעצט זיך האט וואס לאנטן,
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 וועלכער מיט בילדונג, די פארזינדיגט. זעהר ארגז געגן זיך האט "איר
 אונזערע מיט מאטערניש, אונזער מיט געקויפט איז אזוי, שטאלצירט איר

 אין אויסשטארבן געדארפט האט דור א נאך דור א בלוט. אונזער מיט צרות,
 בר־מיננ׳ס אנגעווארפענע אנדערע די אויף אייגע די פון כדי פיין, און דלות
 פאר־ מיט אראם אונז אויף קוקט איר וועלכער פון הויך, יענע בילדן זיך זאל

אכטונג.
 פאר־ באשאפן אייך איר האט יסורים אובזערע פון ליידן, אונזערע "פון

 אומער־ די ארימקייט, גרויזאמע די איבערגעלאזן איר האט אונז און געניגנס,
ארבעט. דריקנדיגע אומברחמנותדיג די טרעגליכע,

 פארפיג־ צו געסטארעט זיך האט איר אלץ! ניט אבער נאך איז "דאס
 געלערזאמקייט; נארישער אייער פון פלפול דעם מיט פארשטאנד אונזער סטערן

 צווארן ג ס׳אין גרעסער וואט און אייך, פאר זיך בוקן צו גענויט אונז האט איר
 רוי־ צו געצוואונגען אונז איר האט מער אלץ צופוילטקייט, מאראלישע אייער
קטורת. אייך כערן

 אוב־ דער דורך און ארבעט דער דורך געווארענע שטארק און "רייך
 אוועקגעלאזן זיך איר האט מאסן, יידישע פארשקלאפטע די פון טערטעניגקייט

פעלקער. אנדערע בארויבן
 האט איר באצאלן. געמוזט מיר האבן זינד אייערע אלע פאר "און

 צוליב קלאפ! א נאך קלאפ א שטורם, א נאך שטורם א אונן אויף ארויסגערופן
 שנאה, רעליגיעזע און נאציאנאלע די פונאנדערגעפלאקערט זיך האט אייך

 אויף כל קודם שרעקענישן אירע אלע מיט ארויפגעווארפן זיך האט וועלכע
 ברידער, אונזערע פון טויזנטער אויסגעהרגעט מען האט אייך צוליב ז. נ ו א

 א אומעטום געווארן ייד נאפען דער איז אייך דאנק א פאלק. פון קינדער
 און ליידנדיגן גאנצן אויפן רכילות געשאטן זיך האבן אייך צוליב זידל־ווארט.

 מער רויב־־לוסט אייער פון געליטן אליין האט וועלכער פאלק, יידישן ארימען
פאלקס־מאסן. אנדערע די פון

 מיר, און אינטעליגעגץ. זיין אויף פאלק יידישע דאס קוקט אזוי "אט
 זיינען מאסן, ליידנדיגע אלע פון פריינד די מיר, פאלק; אונזער פון קיבדער די

 אוט־ מאכן וואס די, פון אפ זיך זאגן מיר וועלט: גאנצער דער פאר מודיע
פאלק! ארבעטנדיגן דעם גליקליך

 איינגע־־ האט איר כלי־קודש. פאלשע איר אייך, פון אפ זיך זאגן "מיר
 פארשטיי^ און מנהגים קליינליכע פון קייטן שווערע אין פאלק דאס שמידט
 פארשקלאפן. און עקספלאאטירן צו אונז לייכטער וואס כדי טראדיציעס, נערטע

אונזערע! ניט זייט איר
 צי־־ אייראפעאישער דער פון מאסקע אנגעטאנענער דער מיט איר, אויך
 דער פון כללים אלע לויט בלוט זיין אויסצוזויגן אינגאנצן כדי וויליזאציע
 הערשאפט, און גאלד פון קנעכט געבילדעטע די איר קולטור; היינטיגער

 אל" איר, פאלק; פוגם האלז אויפן פעטליע די שטארקער נאך פארציען וועלכע
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 איר — בלאטע אין נאמען אונזער צוטרעטן וועלכע ספעקוליאנטן, וועלטליכע
 פאלק, אייעד פון בלוין ניט אפגעטיילט זיך האט איר אונז! צו ניט געהערט

 זיך זאגט פאלק אונזער און מענשהייט. ליידנדיגער גאנצער דער פון אויך נאר
 ווערן וואט פאלקס־מעסן, אלע די מענשהייט. דער מיט צוזאמען אייך פון אפ
 איר קריג. אומברחמנותדיגן אן אריף ארויס אייך רופן עקספלאאטירט, אייך פון

אונטערגאיג! צום אפגעמשפט זייט
 ער־ די פארבליבן גאנץ נאך אין עם וועמען ביי יוגנט, דיר, אבער

 ן ׳ ת מ א פאלק דעם ווינשט דו וואט דיר, שטרעבונגען; די פון ליכקייט
 אר־ געזעלשאפטליכע איצטערדיקע די וואט אינטעליגענץ, יונגע דיר, ק; י ל ג

 צו דיר באוויזן ניט נאך האבן ציוויליזאציע פארדארבענע איר און דענונג
 קעמפער די פון ציילן די אין ציילן, אונזערע אין מיר רופן דיר—פארדארבן

 דער פון וואוילשטאנד דעם פאר פאלקס־מאסן, די פון וואוילשטאנד דעם פאר
מענשהייט. גאנצער

 מיט רופן און האנט, ברידערליכע אונזער אויס דיר שטרעקן "מיר
מענשהייט. ליידנדיגער דער דינען באמת ווילן וואט יעיע, אלע אונז

 דאם אוועק טראדיציע! דער צו זיך בוקן דאס אוועק קאריערע! די "אוועק
 שטיי און עבר גאנצן דעם אוועק ווארף הערשאפט! צו און גאלד צו זיך בוקן

 דער %געהערט אליין אים פריינד. זיינע צו און פאלק ארבעטנדיגן צום צו
טויטי און צושטערוני נאר—איז אים אויסער עתיד.

 אלע צווישן קאמף א פונאנדערפלאקערן זיך וועט עט דיר: זאגן "מיר
 זיך קלייבן לענדער אלע פון פראלעטאריער די וועלט. •דער פון כעלקער

 מענשהייט ליידנדיגע די רעגירונג. פון און קאפיטאל פון יאך דעם אראפצוווארפן
 די רעכט. אירע און פרייהייט איר קאמף אין ערווערבן צו כדי זיך באוואפנט
 איר פאן. רויטע איר פונאנדערצווויקלען צו זיך גרייט רעוואלוציע סאציאלע

 פון פארבאנד פרייער א אייגנטום! אלגעמיינעס ארבעט! אלגעמיינע איז: לאזונג
 טויט א פעלקער! און נאציעס אלע פון ברידערליכקייט דער אין ארבעטנדיגע די

 וואט איינציגן, יעדער טויט א ערשיינונגען! זיינע אלע אין מאנאפאל דעם
 אלוועלטליכער דער פון וועג דעם אין שטרויכלונג אלט אוועקשטעלן זיך וועט

גערעכטיקייט!
 פאראייניגן זיך זאל פראלעטאריאט אונזער אויך אז צייט, שוין "ס׳אין

 אויסגלייכן צייט ארך שוין איז אים באוועגונג. גרויסער דאזיגער דער מיט
 פרא־ די מיט צוזאמען זיך, דערשלאגן צו כדי גלידער, אנגעווייטאגטע זיינע

 פון מלוכה דער אין גליק הלק זיין צו פעלקער, אנדערע די פון לעטאריאטן
 עקש זיינע וועלכן חלק, יענעם גערעכטיגקייט; און ארבעט אלגעמייגער דער

 ניט אים ס׳האט וועלכן חלק, יענעם אפגענומען; אים ביי האבן ספלאטאטארן
 ארויטגערופן אי• וואט קי.אה, די נאציעס, ארבעטנדיגע די פון קנאה די געגעבן
 אינטערנאציאנאלע די אליין. עקספלואטאטארן זעלביגע די דורך טאקי געווארן

 מענשתייט די פונאנדערטיילן פון ניט ווייס ארבעטער די פון ברידערשאפט
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 שעדליכע און ארבעטער נוצליכע נאר קען זי פעלקער; און נאציעס אויף
 צו זיך גרייטן ארבעטער ערליכע דאזיגע די און ליידיג־גייער. געזעלשאפטליכע

באדריקער. זייערע מיט קאמף ענטגילטיגן אן צו
 צו צושטיין וועט פראלעטאריאט יידישער דער אויך אז דיר, זאגן "מיר

 שוין איז יסורים זיינע פון כוס דער ווייל זאך, גרויסער דאזיגעד דער
איבערפולט.
 פראלעטאריאט! דעם פון הילף דער צו ארוים יוגנט, זשע, גיי "טא

 העלף אנטוגיקלונג. דיין פארדאנקן צו האסט דו וועמען דעם, העלפן גיי
 בלוט און פלייש זיין מיט וואס אויסגעהאדעוועט, דיר האט וועלכער פאלק, דעם

שטאלצירסט. דו וואס מיט אלץ געקויפט האסטו
 מיט לייד אים, מיט הארעווע אויף, אים מיט זיך גיס פאלק, אין גיי

 אלעמען רוף און —אנדערע די שטארק און די, באגייסטער אים, וועק אים,
 באדריקער די קעגן וועלט, דער פון הערשער די קעגן מלחמה גרויסער דער צו

פאלק. פון עקספלאאטאטארן די קעגן פראלעטאריאט, פונ׳ם
 באדריקע־ און אומגערעכטיגקייט פון וועלט אלטע די איינפאלען "לאז

 דאמאלם און פרייהייטי און רעכט פאר קעמפער די פון קלעפ די אונטער רייען
 פרייהייט פון ליכט העלער זוניגער דער אין פלאטערן חורבות אירע אויף וועט

רעוואלוציע. סאציאלער דער פון פאן רויטע די
 ארייב־ אויפן געהיימען א אויף איז פראקלאמאציע העברעאישע דאזיגע די

 ליבערמאנס און עקזעמפליארען, טויזנטער אין רוסלאנד קיין געווארן געשמוגלט
 בא־ פארשפרייט איר האבן שטעטלאך און שטעט פארשיידענע די אין הברים

 וואלאזשענער בארימטער דער אין בתי־מדרשים. די און ישיבות די אין זונדערס
 פראקלאמאציע די געפונען מארגן פרי שייבעם א אין תלמידים אלע האבן ישיבה

 דערגיין געקאנט ניט אופן בשום מ׳האט און גמרא, דער אין זיך ביי איטליכער
אריינגעלעגט. אהין דאס האט עס ווער

 באזונדערס איינדרוק, שטארקען א זעהר געמאכט האט פראקלאמאציע די
 בתי־ די און ישיבות די אין באלעזענערע. און אינטעליגענטערע מער די אויף

 פאר" וועגן דיסקוסירן צו שטילן דער אין אנגעהויבן בחורים די האבן מדרשים
 לייט, יונגע אזעלכע געווען שוין זייבען עס פראגן. סאציאליסטישע שיידענע

 די לאסאלן, און מארקסן מיט געמאכט באקאנט בחורים די האבען וועלכע
 דער פון אפצורייסן אנגעהויבן ערטער אנדערע אין זיך האט יונגווארג

גמרא...
 דאס געבראכט. ניט אבער דאס האט רעזולטאטן ממשות׳דיגע קיין צו

 אונטער־אויוון־סאציאליסטן, ניי־אויסגעבאקענע ווי ניט מער געווען אלץ זיינען
 געצאצקעט באר זיך מ׳האט אריינגעטראגן. גארנישט לעבן אין האבן וועלכע

 מען האט דעם פון העכער און מליצה, העברעאישער שיינער ליבערמאנס מיט
דערהויבן. ניט זיך

 יונגער דער פון יענע נאר געווארן זייגען סאציאליסטן איבערגעגעבענע



19 זכרונ-ת

 דער מיט ווערן צר באקאנט באוויזן האבן וועלכע בית־מדרש־אינטעליגענץ,
 דאזיגער דער צו יארן. זעכציגער די פון ליטעראטור סאציאליסטישער רוסישער

 שריפטשטעלער העברעאישע ירגגע דאמאלסדיגע די געהערט האבן אינטעליגענץ
 האבן זיי אט אנדערע. און שערשעווסקי קאמינער, ד״ר יהלל, לילנבלום, ווי:

 און באגייסטערונג, גרוים מיט ארויסטרעט סאציאליסטישן ליבערמאנס באגעגנט
 די ערלויבט זיי האבן עם וויפיל אולף געשטיצט אוגטערנעמען זיין האבן

באדינגונגען. דאמאלסטדיגע
 שטיין, געבליבן ניט פראקלאמאציע ערשטער זיין נאך איז ליבערמאן

 1876 יאר אין ארבעט. סאציאליסטישער דער צו צוגעטראטן תיכף איז און
 ארבעטער־פארבאנד׳ סאציאליסטישן יידישן א לאנדאן אין געגרינדעט ער האט
 אנגעשריבן האט ליבערמאן האנטווערקער. אויך אריין זיינען עס וועלכן אין
 דער ביי איבערזעצונג יידישער א מיט העברעאיש אין פארבאנד פון תקנות די

 נאמען העברעאישן א אויך פארבאנד דעם געגעבן האט ליבערמאן זייט.
 *ורעל פאראיין, פראפעסיאנעלן דעם העברים". הסוציאליסטים "אגודת

 "חברים אנגערופן ליבערמאן האט פארבאנד, ביים געגרינדעט זיך האט כער
 כאראק^ א זעהר ליבערמאנס ארויסגעוויזן זיך האט דעם אין בעלי־המלאכה". כל

 אגיטאטאר סאציאליסטישער פייערדיגער דאזיגער דער אייגנשאפט. טעריסטישע
 געשריבן אליין האט ער שפראך. העברעאישע די געהאט ליב זעהר האט

 שטארק זיך האט ווארט, יעדעס געשליפן תמיד האט העברעאיש, גלענצענדן א
 קוקנדיג ניט אויסדרוק. העברעאישן ניי^באשאפענעם יעדן מיט אינטערעסירט

 קאססאפא" דער אויף באזירט אזעלכער אלם סאציאליזם דער וואס דעם, אולף
 באזוב־ יידיש־נאציאנאלע שום קלין פון ניט האלט און אידעאלאגיע ליטישער

 ארבעטער־ פון סטאטוט צום הקדמה די אנגעשריבן ליבערמאן האט דערקייטן,
 היסטא־־ גרויסן א האט הקדמה דערמאבטע די ווייל העברעאיש. אויף פארבאנד

אינגאנצן. כמעט איבער דא זי איך ניב אינטערעס, רישן
באוואוסטזיין, דעם פון דורכגעדרונגען זיינען מיר "ווייל

 קאפיטאליסטן, די אז גוואלט, און עקספלאאטאציע הערשן אומעטום "אז
 זייערע אין ארילנגענומען האבן גייסטליכע די און עלעמענטן אנפירנדיגע די

 דער מיט און לאנד, פוב׳ם רייכטימער אלע און רעכט מענשליכע אלע הענט
 האבן וועלט, גאנצער דער איבער ממשלה די האט וואס געלט, פונ׳ם הילף

ארבעט. מיט זיך באשעפטיגן וואס אלע, קנעכט אין פארוואנדלט זיי
 אויפהערן ניט וועט פריוואט־אייגנטום, דאם עקסעסטירט עם זמן כל "אז

 און פעלקער אויף צוטיילט זיינען מענשן די זמן כל אז נויט, עקאנאמישע די
 גייסטלי־ די זמן כל אז פייגדשאפט; די זיי צווישן אויפהערן ניט זיך וועט ראסן,

 דעו פארשווינדן ניט וועט פאלק פונ׳ם זעלבסטבאוואוסטזיין אויפן הערשן כע
האס; רעליגיעזער
 דער^ קען מענשהייט גאנצער דער פון רעטונג פולשטענדיגע די "אז

 סאצי־ אלע פון אומענדערונג ראדיקאלער און פולער א ביי נאר יוערן גרייכט
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 פון חורבות די אויף נאר און באדינגונגען, פאליטישע און עקאנאמישע אלע,
 בנין נייער א ווערן אוועקגעשטעלט וועט ארדענונג ביזאיצטיגער גאנצער דער
 און אומגערעכטיקייט די פארשווינדן זאלן עם כדי יסודות, סאציאליסטישע אויף

 "דיינע"/ און "מיינע" וועגן פארגעסן מ׳וועט ווען קאפיטאל; פון הערשאפט די
 אנדערנס אויפ׳ן לעבן וואט מענשן, קיין זיין ניט מער וועלן עם און

 וועט יעדערן און רעכט, דיזעלביגע פון געניסן וועלן מענשן אלע ווען חשבון;
 זיינע פארפולקומען צו און אנטוויקלען צו פריי מעגליכקייט די ווערן געגעבן

 דער פון וואוילשטאנד דעם פאר זיי אויסנוצן ארן באגאבובגען נאטירליכע
מענשהייט; גאנצער

 וועט מענשהייט, דער פון טייל אלם יידן, אובז, פון באפרייאונג די "אז
מענשהייט; גאנצער דער פון באפרייאונג דער מיט נאר אנשטיין

 און ארימקייט פרן מענשהייט גאבצער דער פון באפרייאונג די "אז
 אליין, ארבעטער די פון הענט די מיט נאר ווערן דערגרייכט קען קנעכטשאפט

 אונטערדריש זייערע מיט קאמף אפעיעם אן צו פאראייגיגן זיך וועלן זיי אויב
 אויפצוריכטן איר אנשטאט און ארדענונג איצטיגע די צושטערן צו כדי קער,

 פון ברודערשאפט און פרייהייט פון גערעכטיגקייט, פון ארבעט, פון מלוכה די
מענשן; אלע

 אמעריקע און אייראפע אין לענדער אנדערע די פון ארבעטער די "אז
 *דער צו כדי פארבאנדן און געזעלשאפטן אין לאנג פון שוין זיך ארגאניזירן

 מער וואט אלץ ווערט בונד דאזיגער דער און ציל, גרויסן דאזיגן דעם גרייכן
 מאש יענעם צו זיך דערנענטערנדיג טאג, צו טאג פון וואקסט און שטארקער

—סאציאליזם דעם פון קעניגרייך דאם אגשטיין וועט עם ווען מענט,
 ברידערליך זיך פאראייניגן צו באשלאסן: האבן ישראל, קינדער "מיר,

 האבן צוועק דאזיגן דעם צוליב און ארבעטער, די פון בונד הייליגן דעם מיט
 די און גערעכטיקייט די סאציאליסטן". יירישע פון "פארבאנד א געגרינדעט מיר

 מיטגלידער די פון מעשים אלע פאר קריטעריום דאס זיין וועלן זיטליכקייט
 דער אין הן און אליין זיך צו באציהונג דער אין הן פארבאנד דאזיגן פונ׳ם

 און גאציאנאליטעט ראסע, פון אונטערשייד אן מענשן אלע צו באציהונג
רעליגיע.

תקנות: פאלגנדע די געווארן אויסגעארבעט "ס׳זיינען
 דעם פארשפרייטן צו קרעפטן אלע אנווענדן וועט פארבאנד "דער (1

 די צווישן אויך און וואוינען׳ זיי וואו אומעטום יידן די צווישן סאציאליזם
 וראו חברות אזעלכע ארגאניזירן צו סטארן זיך וועט ער און פעלקער, אנדערע

 מןיי מיט קאמף צום ארבעטער די פאראייגיגן און מעגליך, זיין נאר וועט עם
פארשקלאפער. און באדריקער ערע

 די טיט פארבינדן צו זיך ברידערליך שטרעבן וועט פארבאנד "דער (11
נאציעם". ^נדערע די פון ארבעטער־פארבאנדן
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 קיין ארבז פאר ניט האבן וועלכע פונקטן, אייגיגע נאך קומען דערצו
אינטערעס. באזונדער

 דער פאר געבומען ליבערמאן זיך האט פייער יוגענטליכן גדנצן זיין מיט
 ארבעטער?פארבאנד• סאציאליסטישן יידישן ערשטן דאזיגן דעם פון אנטוויקלונג

 איז ער וועלכע אויף מיטינגען, און פארזאמלונגען איינגעארנדט האט ער
 אוועק אבער ס׳איז אגיטאטאר. און רעדנער איינציגער אלם ארויסגעטראטן

 רייבונגען און סכסוכים געוויסע אנגעהויבן זיך האבן עס און צייט, קורצע א
 אוב־• אופן בשום קענענדיג ניט פארבאנד. פון מיטגלידער די מיט אים צווישן

 זיינע פון און ערציהונג טראדיציאנער זיין פון השפעה די זיך אין טערדריקן
 אין זיי ברענגען געמאטערט זיך ער האט געפילן, נאציאנאלע אנטוריקלטע שארף

 אים זיך האט דאס טעאריעס. סאציאליסטישע די מיט הארמאניע געוויסער א
 אריינגעפאלן ער איז דעם דורך און איינגעגעבן. ניט פאל קיין אויף אבער

 אויף געמאכט האט עם וואט אליין, זיך מיט געגנזאצן אין און סתירות אין
 לי־ צוליב אז געטראפן, זיך ס׳האט איינדרוק. שלעכטן א זעהר חברים זיינע

 ארבעטער די מיט אים צווישן ארויסגעקומען זייגען נאציאנאליזם בערמאנס
אינצידענטן. שארפע

 אינצידענט: כאראקטעריסטישער פאלגנדער דער פאסירט האט אמאל
 איז איינמאל נאכט. צו שבת אלע פארקומען פלעגן פארבאנד פון זיצונגען די

 אוועק? האט ליבערמאן און תשעה־באב, אום אויסגעפאלן אוונט דאזיגער דער
 אנדער אן אויף ווערן אפגעלייגט ניט זיצונג די ס׳זאל צי פראגע׳ די געשטעלט

 אלם זיי אז מיינונג, זיין ארויסגעזאגט האט מיטגלידער די פון איינער טאג?
 מיי? דאזיגער דער קעגן רעכענען. ניט תענית מיטן זיך דארפן סאציאליסטן,

 איצטיגן "ביי פראטעסט. פייערדיגן א מיט ליבערמאן ארויסגעטראטן איז גונג
 סאציא־י יידישע אונז, פאר תשעה־באב האט—געזאגט ליבערמאן האט—מאג

 נאך ס׳איז זמן כל יידן. אנדערע אלע פאר וואס באדייטונג דיזעלביגע ליסטן,
 אומאפהיינגיג? פאליטישע די האט רעוואלוציע, סאציאלע די אנטשטאנען ניט

 דערמאנט תשעה־באב פון טאג דער פאלק. יעדער פאר ווערט גרויסן א קייט
 און אומאפהיינגיגקייט, פאליטישע זייער פארלארן האבן יידן די אז אונז,

 אזוי אויף געשעהעניש דאזיגע די האלטן פארבאיד אונזער דארף אלענפאלס
 אנ? אן אויף זיצונג די אים צוליב אפצולייגן כראי ס׳איז אז וויכטיג/ גיל
טאג". דער

 דער אויסער פארבראכט. ניט לאנג ליבערמאן אבער האט לאנדאן אין
 געגנזאצן, נאציאנאלע די צוליב ארבעטער די .מיט אים צווישן צוריסנקייט

 מיטינג, א אויף געהאלטן האט ער וועלכע רעדע, א אין אמאל זיך ער האט
 זלזולים מיט איז און רעליגיע יידישער דער קעגן אויסגעדריקש שארף זעהר

 פובליקום דעם צווישן האט דאס און אדלער, רב לאנדאנער אויפן אנגעפאלן
 אפ? שטארקן א געפונען דערנאך האט וועלכער שטורם׳ גרויסן א ארויסגערופן

פרעסע ענגלישער אלגעמיינער דער אין אויך *און יידישער דער אין קלאנג
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 אזעלכע הערן צו געווען געוואוינט ניט אהער ביז נאך מען איז ענגלאנד אין
 *דערי און יידן, ניט פון אפילו גלויבן יידישן דעם וועגן מיינונגען שארפע

 א זעהר עפנטליכקייט ברייטער דער אין געמאכט רעדע ליבערמאנם האט בער
 דעם אויף אנצופאלן אנגעהויבן מען האט צייטונגען אלע אין שווערןיאיינדרוק;

 גע־ אויסגעדריקט איז זייטן פארשיידענע פון און "אנארכיסט", אויסלענדישן
 בא־־ האט אלץ דאס מויל". דעם פארשפארן אים "מ׳זאל אז וואונש, דער ווארן

 דארטן פון זיך איבערצוקלייבן און לאנדאן פארלאזן צו ליבערמאנען וואויגן

ין• ו י קיץ

71.

 איגטערנצציאנאלער דצר—קרייזל. ליםטישער8יידישעריםאצי בערליגער רעד
 די—קרייזל. אויפן השפעה ליבערמ^נם—ווין. אין קרייזל סאציאליסטישער

 ארויפצוגעבן אן הויבט ליבערמאן סמאלעגסקין. און ליבערמאן—וידן. וועגן ויכוחים
 פץ פראגראם דאם—"האטת". חדש-זשורנאל סאציאליסטישן העברעאישן דעם
 אין ,,האמת" פין ערפאלג דער—מיטארבעטער. ליבערמאנם—.האמת", דעם

 פארי ווערט .האמת" דער—.האמת". דעם געגן צענזור רוסישע די—רופלאגד.
 סמא• אין מיטארבעטער אלם ליבערמאן—סארצווייפלוגג. ליבערמאנס—ט^כט.

ארעסטירט. ווערט ליבערמאן—א־יסגאבן. העברעאישע לענסקינם

 אפגע־ צייט קורצער א אויף ליבערמאן זיך האט ווין קיין וועג אריפן
 קרייזל היבשער א געפונען דאמאלסט זיך ס׳האט וואו בערלין, אין שטעלט

 געווען זיי זיינען אלע כמעט און סאציאליסטקעס, און סאציאליסטן יידישע פון
 דאזיגן דעם אין באראטונג א אויף רוסלאנד. פון איטלאפענע עמיגראנטן

 ארויסצו־ רוין אין צוטרעטן זאל ליבערמאן אז געווארן, באשלאסן איז קרייזל
 סאציאש פארן ווערן אגיטירט ס׳זאל וועלכן אין זשורנאל, העברעאישן א געבן

 געגעבן קאסע זיין פין קרייזל דער דאן האט צוועק דעם צו געדאנק. ליסטישן
 אים האט און אנהויב דעם מאכן צו אויף געלט סומע געוויסע א ליבערמאנען
אונטערשטיצונגען. מאטעריעלע ווייטערדיגע אויך פארשפראכן

 העברעאישן דעם מיט באקאנט פערזענליך ליבערמאן זיך האט ווין אין
 וועל־ צוקערמאן, אליעזר געשטימטן סאציאליסטיש און שריפטשטעלער

 זיינען און דרוק, סמאלענסקיגס אין זעצעריי געלערנט דאמאלסט זיך האט כער
 מיט אנדערן דעם אייגער טרייע, געווארן אן מינוט ערשטער דער פון ביידע

 לי־ אריינגעפירט תיכף האט צוקערמאן חברים. איבערגעגעבענע לעבן און לייב
 אין קרייזל, האציאליסטישן אינטערנאציאנאלן ווינער דעם אין בערמאנען

 בא־ וואס נאציעס, אלע פון פארשטייער פארטראטן געווען זיינען עם וועלכן
 א ליטווינער אוקראיגער, ארמענער, פאליאקן, גרויס־רוסן, רוהלאגד; וואוינען
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 גרויסער זיין מיט ווייגיג. גאנץ קרייזל אין געפונען זיך האבן *יידן וו. אז.
 האט רעדנער־טאלענט אויסגעצייכנטן זיין מיט אין ערודיציע וויסנשאפטליכער

 ס׳האט קרייזל. גאנצן פון אויפמערקזאמקייט די צוגעצויגן זיך צו תיכף ער
 פירער גאנצער דער געווארן אים אין איז ליבערמאן און געדויערט ניט לאנג

 און טריט, קיין געקעדט ניט זיך מען האט ליבערמאנען אן טאנאנגעבער. און
געזעץ. א געווען איז האטגעזאגט, ער וואם

 השפעה זיין און אווטאריטעט ליבערמאנס געווען ס׳איז גרוים וויפיל אויף
 דער באווייזט סאציאליסטן, אינטערנאציאנאלע די פון קרייזל דאזיגן אויפ׳ן

 באקאנטער דער דערציילט עס וועלכן פאקט, אינטערעסאנטער זעהר פאלגנדער
אווטאביאגראפיע: זיין אין יהלל דיכטער העברעאישער

 ליבערמאן מיר האט—יהלל שרייבט *אזוי—בריוו זיינע פון איינעם "אין
 סאציאליסטן די צווישן ויכוח גרויסער א דערוועקט זיך ס׳האט אז געווען, מודיע
 האבן אוקראאינאפילן, די באזונדערס און סאציאליסטן, די פון פילע יידן. וועגן

 אלע זיינען זיי אז האבן, ניט רחמנות קיין מען טאר יידן אויף אז געשריען,
 פויערים, די פון בלוט דאס אוים זויגן וועלכע פיאווקעס, עקכפלאטאטארן,

 באשיצן ניט זיי סאציאליסטן די דארפן דעריבער און פאקטארס, און הענדלער
 די אז געטענה׳עט, אנדערע האבן דעם געגן קעמפן. ניט זיי פאר דארפן און

 זייערע פון נאר זיך נעמען עקספלאאטאציע זייער מיט הענדלעריי יידישע
 פארשארפט, זעהר זיך האט ויכוח דער וו. א. א. רעכטלאזיגקייט און רדיפות

 אין אסיפה, באזונדער א דעם צוליב מאכן צו באשלאסן מען האט סוף צום און
 אויך איז דערביי ווערן. ארומגערעדט טיף און ברייט זאל פראגע די וועלכער

 קיעור קיץ מיר צו אראפפארן זאל אוקראאינער די פון איינער אז געבליבן,
 צו קומען זיך צווישן וועלן מיר ווען און מיר, מיס זיין צו מתוכח זיך אום

 ליבערמאן, מודיע מיר איז דעריבער שלום. א ווערן דאמאלסט וועט הסכם, א
 און ין שיג פאט הייסט וועלכער מענש, א מיר צו קומען וועט אינגיכן אז
 די אנגעשריבן זיינען עס וועלכער אויף וויזיט־קארטע, א ווייזן מיר וועט ער
 וויזיט־קארטע די ווייזן מיר וועט און קומען וועט ער אז און ווערטער, די און
זאך. קיין פאר ־האבנדיג גיורא ניט אפן גאנץ ריידן אים מיט איך זאל

 מיר זיץ איך ווי—ווייטער יהלל דערציילט אזוי—טאג געוויסן א "אין
 יונגערמאן א מיר צו אריין ס׳איז ערשט קאנטאר, אין צימער מיין אין אזוי
 נא־ זיין מיט אנגערופן מיר זיך האט געקליידעט, שיין זעהר דרייסיג, יאר א פון

 אויף מיר ארויסרופנדיג וויזיט־קארטע די איבערגעגעבן מיר האט און מען
 דוקא און ווינקל פארבארגענעם א אויסגעקליבן דעם אויף האב איך שמועס. א

 אוועקגעזעצט זיך האבן מיר און גאס אויפ׳ן ארויס אים מיט כ׳בין גאס. אויפ׳ן
 עס וואו גאס, שטילע א געווען דאס איז גראד שטוב. א לעבן בענקל א אויף
 האלב זייגער פון אפגעשמועסט אזוי האבן מיר זעלטן. זעהר מענשן דך זעהן
 געווען איז געשפרעך פוג׳ם אינהאלט דער פארנאכט. זיבן ביז נאכמיטאג פיר

 זיבן מצב. איצטיגן זייעד איבער איבערזיכט אן מיט געשיכטע יידישע פרק א
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 מיט זיך האט אוקראאינער דער געשפרעך. אונזער געענדיגט זיך האט זייגער א
 פרידליך זעהר און פרייליך גאנץ צושיידט דך האבן מיר און צוקושט מיר

 מיל־י די פון איינער געקומען מיר צו איז פארגאכט מארגן אויף געשטימט.
 איבער־׳ מיט פול אין גאס גאנצע די אז דערציילט/ מיר האט און (*ארבעטער

 אויפ׳ן ארויס איך בין היים, א גיין געדארפט האב איך אז שפיאנען. געטאנענע
 מיין פון פריסטאוו דעם אגענטן געהיימע די צווישן דערקענט האב און גאם

 איך אז דערציילט, אים כ׳האב אריין, אים צו איך בין מארגן אויף צירקל.
 אויף באטייט. דאם וראם זאגן מיר זאל ער געבעטן און דערקענט אים האב
 מיין פאר אייך שטעלט ערביטערובג: גרויס מיט געענטפערט מיר ער האט דעם

 מענש, געפערליכער א מיל־גאם אין באוויזן זיך האט טאג יענעם אין עגמת־נפש.
 בא־ האב איך און סאציאליסטן, שרעקליכסטע די און גרעסטע די פון אייבער
 בלויז ניט איז מענש ר דע אט און אים. נאכצושפירן באפעל דעם קומען

 געשמועסט האט און בענקל א אויף געזעסן אויך איז ער נאר גאס, די אריבער
צייט. לאנגע א פערזאן א מיט

 קיעווער גיויסן פונ׳ם מיל דעם אץ קאסיר אלם געדינט צייט יענער אין האט יהלל *(
ברארסקי. מיליאנער

^4 ז. זכרון״ םפר״ זעה **^

 ערציי־ זיין יהלל פארענדיגט אזוי—פארשטעלן זיך קען לעזער "דער
 אפענע פריסטאווס דעם הערענדיג הארצן אויפ׳ן געווארן איז מיר ווי—לונג

 דעם דארטן פון אויסגעראמט און אהיים אוועקגעגאנגען באלד בין איך דבורים.
(.**חמץ" גאנצן

 ראבינער־שול, ווילנער פונ׳ם תלמיד א געווען נאך איז ליבערמאן בעת
 אונטער "השחר" חדש־זשורנאל העברעאישן דעם אין אפגעדרוקט ער האט
 הכל" ת ו ז "ח נאמען מיטן ערציילונג א חמודות" איש "דניאל פסעוודאנים דעם

 רושם. גרויסן גאנץ א געמאכט צייט איר אין האט וועלכע )קאליידאסקאפ(/
 רע־ דעם באזוכט טאג צווייטן אויפ׳ן באלד ליבערמאן האט ווין קיין קומגדיג
 דאמאלסט שוין איז ליבערמאן כאטש סמאלענסקינען. "שחר", פון דאקטאר

 געשעצט דאך אים ער האט סמאלענסקיגען, פון ווייט גאנץ אידייאיש געשטאנען
 זיין פון ווידער סמאלענסקין ערציילער. און זשורנאליסט טאלענטפולער אלם
 העברעאישער גלענצנדער אלם ליבערמאנען פון געהאלטן שטארק האט זייט

 און איינגייער אפטער אן געווארן אים ביי ליבערמאן איז באלד סטיליס^ט.
 ויכוחים און געשפרעכן היציגע זיך צווישן געפירט זיי האבן מאל יעדעס כמעט
 פראבלעמען; סאציאליסטישע פארשיידענע וועגן און יידישקייט און יידן וועגן

 פלעגן דערנאטור, פון טעמפעראמענט־פול און עקספאנסיוו ביידע זיינענדיג
 מלחמות. ערביטערטע אין רוב דאם ווערן פארוואנדלט ויכוחים זייערע דעריבער

 דעם האט קיינער נאכגעגעבן, ניט אנדערן דעם קיינמאל האט זיי פון קייבער
 דאן "און ריידענדיג, כחות אן ווערן פלעגן זיי ביז פארלאזן, ניט קאמף־טלאץ
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 זאכן אלע פרן וואס? איר ווייסט אט טאן: זאג א גערריינלעך ליבערמאן פלעגט
 קינסטלער; גרויסע געווען ביידע זיי זיינען שאך אין שאך! א מאכן גאר לאמיר

ליבערמאן. קריגן רוב דאס אבער פלעגט ׳מאט"׳
זכרונות. אייגענע מיינע מיט ביסל א באנוצן זיך איך וועל דא
 בא־ אפט גאנץ אויך און ווין, אין געלערבט איך האב צייט יענער אין

 לי־ און סמאלענסקינען געטראפן איך האב איינמאל ניט סמאלענסקינען. זוכט
 ביידע שפי^נדיג געפונען זיי איך האב איינמאל ניט און זיך אמפערנדיג בערמאנען

 פארשיידנארטיגע ביידנס זייערע היינט ווי אזוי נאך געדענק איך שאך. אין
 אונטערצו־ טבע די האבן פלעגט סמאלענסקין שאך־שפילן. ביי׳ם גיגונימ׳לאך

 ד>ם—ליבערמאן און גמרא־ניגון, ישיבה־בחור׳שן דעם נאז אונטערן ברומען
 ביי טרעפן ליבערמאן זיך פלעגט אמאל "כל־נדרי". פון מאטיוו טרויעריגן

 באקאנטער דער זאלקינסאן, מיסיאנער געשמד׳טן דעם מיט סמאלענסקינען
 "דזשול־ און "ראמעא און "אטעלא" שעקספירס פון איבערזעצער העברעאישער

 פאלן אזעלכע אין שאכמאטיסט. גרויסער א געווען אויך איז וועלכער יעטא",
 פלעגט דערביי שאך; פארטיעס עטליכע שפילן אים מיט ליבערמאן פלעגט

 ער האט איינמאל נערווייאיש. זעהר משומד דעם מאכן "כל־גדרי״־נגון זיין תמיד
 איר האט וואס ליבערמאנען: געפרעגט האט און אייגהאלטן, געקאנט ניט דך
 אפטמאלס, איר, זייט "כל־נדרי"? אין פארליבט שטארק אזוי עפעס דאס דך
 לי־ אים האט דעס אויף קליינשטעטל? א אין חזן א רוסלאנד אין געווען ניט

 תמיד אבער בין איך הזן, א ווי חזן א געענטפערט: איך, געדענק בערמאן,
געווען... ד יי א

 זיין צו הכנות נויטיגע די מאכן פארענדיגט האט ליבערמאן ווי נאכדעם
 פרא־ אויספירליכן א אים וועגן פארעפנטליכט ער האט זשורנאל, העברעאישן

 דאש פונם אויסצוגן עטליכע דא ברענגען צו נויטיג פאר געפין איך כפעקט.
 ליבערמאנס פאר כאראקטעריסטיש זעהר זיינען וועלכע פראספעקט, דגן

צוריסנקייט. אינעוויינגיכטער
 גע־ וואס—"האמת" פון פראספעקט אין געזאגט ווערט אזוי—שקר "דער

 צוטרייסלט ער אומגליקן. אלע פון מקור דער איז צייט, איצטיגער אין וועלטיגט
 אויף צורייסט און לעבן געזעלשאפטליכן דעם פון יסודות די ווארצל ביזן

 לא־ צוויי אין מענשן די צוטיילט ער בונדן. געזעלשאפטליכע די שטענדיג
 פון ליידן די זיינען גרויס עקספלואטירטע... און עקספלואטאטארן אין —גערן

 עם וואס דאס, ניט פארשטייט ער ווייל שווייגט, און אבער ליידט ער פאלק,
"אמת"... דער אויפלייכטן ניט וועט עס זמן כל אים, ארוס פאר קומט

 מאגן־ די בעת ארבעט", און "ברויט פאדערן אלע ווען צייט דער "אין
 אונזער געפינט — פראגן איבעריגע אלע זייט א אן אפגעשטויסן האט פראגע

 רע? מיט באשעפטיגונג דער פון בעסערם קיין ניט דך פאר ליטעראטור
 לאגיש־ יעדער וואס זאכן, פוסטע אזעלכע נאך מיט און נאציאיאליזם און ליגיע



ציטראן ל. ש. £6

 אינטערעסירן צו אנשטאט אוועקגעווארפן. לאנג שוין די האט מענש רענקנדיגער
 בעסערס קיין דך פאר ליטעראטור אונזער געפינט פראגן, לעבעדיגע מיט זיך
 ערפאר־ די מיט זיך באשעפטיגן און קברות־בלעטלאך אין דך ריען צו ווי ניט

עבר."" פון שונגען
 און גייסטיגע אלע פון דך באפרייען צו וואונש אינסטיבקטיווער "דער

 דין געוואלט זיך וואלט איטליכן מענשן. יעדער ביי דך געפינט קייטן, פידשע
 זיינע פון פרוכט דער מיט זיך באנוצן און אליין דך איבער בעל־הבית א

 דערגרייכן צו שטרעבנדיג שוין דך פאראייגיגן פעלקער אלע העבט... אייגענע
 קיין ניט צילן?." בעסערע וועגן אויך פאלק אונזער דען קלערט—ציל !ייער

 קעש מיר זשורנאל. דאזיגן דעם ארויסצוגעבן אובז דערוועקט ליבע אדאנאלע
 נאציע איין פאלק; אנדער אן פון העכער פאלק אונזער אוועקשטעלן ניט גען

 מענש איין ווי אזוי אנדערער, דער פון גושן צו ווערן אויסגעטיילט ניט דארף
 אלגעמיין־מענ־ די נאר מענשן. צווייטן דעם פון ווערן אויסגעטיילט ניט דארף

 מענשן, צו ווי פאלק, אונזער פון קינדער די צו ליבע די ליבע, שליכע
 לשון, אויפ׳ן זיי זאגן צו אונז דערוועקט—ליידן אומענדליכע זייערע אויך און

 קענען וואס מיר, ווען ווארום "אמת", דעם פארשטענדליך, די איז וועלכער
זשע?" ווער טא דאגה׳ן, ניט זיי פאר וועלן צרות, זייערע און לעבן זייער

 דער אונטער 1877 מאי אין ארויס איז ״האמת״ נומער ערשטער דער
 אין אנגערופן ליבערמאן דך האט אדי ן. א מ יי ר פ טור אד פון רעדאקציע

 איינגלישער אלם ווין אין געוואוינט האט ער וועלכן אויף פאם, פרעמדן דעם
 אין ווי דכער אדי געפילט ניט עסטרייך אין דך האט ליבערמאן אונטערטאן.

 לאנש זיינע פאר ליידן צו אויס דא עם קומט טאמער מורא אויס און ענגלאנד,
 צווייטן פון געווען. שם משנה דך ער האט ארויסטרעטונגען, עפענטליכע דאנער
 שפרוך א מאטא אלס "האמת" אויפן אוועקגעשטעלט ליבערמאן האט אן נומער

אמת". פארן מלחמה דער אין לעבן דיין "סאנעווע-ניט בן־סירא׳ן: פון
 אר־ אייגענע זיינע מיט אויסגעפילט ליבערמאן האט נומער ערשטן דעם

 האבן נומערן דריי ווייטערדיגע די אין צוקערמאנס. מיט אביסל און טיקלען
 פון1" אויך שירים( געיוען דאס זיינען אלע כמעט )און זאכן אויך געדרוקט דך

 דך האבן "האמת" אין ארטיקלען אלע שרשעווסקי. און יהלל קאמינער, ד״ר
 דאס מען האט אביסל מחברים. זייערע פון אונטערשריפטן די אן געדרוקט

 מיטארבעטער די אז וועלט, דער באווייזן צו אום אביסל און פחד, אוים געטאן
 דעם ארויסצוזאגן כדי ווי ניט מער נאר כבוד, צוליב ניט שרייבן "האמת" פון

אמת.
 *פא צו מער געזוכטוואס ליבערמאן האט ארטיקלען סאציאליסטישע זיינע
 שאוידי דין פון אנטוויקלונגס־מדרגה דער צו זיי צופאסן צו כדי פולאריזירן,

 פארשפרייטן זעהן מ׳דארף וועלכער אוידיטאריע,צווישן דער צו בנוגע טאריע.
 באזונדער א געהאט אן תמיד פון ליבערמאן האט געדאנק, סאציאליסטישן דעם

 חברים• זיינע פון פיל מיט פונאנדערגעגאנגען זיך איז ער וועלכער אין מיינונג,
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 אויפגעהוידן דך ס׳האט בעת קרייזל, סאציאליסטישן ווילגער שטן ער אין באך
 :׳אציע" :ג"* ארויסצוגעין צוועקמעסיגער איז עס שפראך וועלכער אין פראגע די

 ר1: טאנען*נע לידעיימאן איז יידיש, אין $דער העברעאיש אין ליטעראטור:
 ביידע די פון וויכטייקייט דער וועגן •עהאנדלט ביט זיך האט דא העברעאיש.

 בא" דארף ליטעראטור די וועמען פאר געווען, באר איז פראגע די שפראכן;
 ווערבירן מען קען רעוואלוציאנערן אז געהאלטן, האט ליבערמאן ווערן. שטימט

 זיך האט קרייזל פון מיטגלידער איבעריגע די ישיבה־בחורים; צווישן באר
 האבן דעריבער און "מאסע", דער פון רעוואלוציאניזירונג דער וועגן געחלומ׳ט

יידיש. אין נאר זיין מוז אגיטאציע די אז געטענה׳ט, זיי
 פון מנהיג א געווען אויך איז וועלכער חברים, ליבערמאנס פון אייגער

 זיינע אין דעם וועגן שרייבט קרייזל,_זונדעלעוויטש, סאציאליסטישן ווילנער
 אויף ווי געקוקט ליבערמאן האט ישיבה־לייט און קלויזניקעס די זכרובות^״אויף

 געשטימט אידעאליסטיש הויך איז וועלכע איבטעליגענץ, נאציאנאלער דער
 אידעאליסטישע זייערע ארויפפירן זאל עמיצער אז דעם, אין דך באנויטיגט און

 ארדע־ געזעלשאפטליכער נייער דער פון אידעאלן די צו וועג אויס׳ן שטרעבונג
 יידישער דער פון אנפירערס קעמפנדיגע גייסטיגע די ווערן זאלן זיי כדי גונג,

 לי" פון געגנער די מיר, עתיד. סאציאליסטישן פאר׳ן מלחמה איר אין מאסע
 נאטירליכע די און ריכטיגע די אז געהאלטן, האבן נאציאנאליזם, בערמאנס
 יידישע יענע זיין וועלן צוקונפט דער אין מאסע יידישער דער פון אבפירער

 ישיבה־ די און בילדונג, אייראפעאישע ערווארבן דך האבן וועלכע לייט, יונגע
 זיי ווי נאכדעם, ערשט חברים פארבינדעטע זייערע ווערן קענען וועלן בחורים

 אידייעס, אלגעמיינע די אבער איבערגעבן ארכיוו. אין גמרא די אפגעבן וועלן
 דער קולטור, אייראפייאישער דער דורך געווארן אויסגעארבעט זיינען וועלכע

 אנדער קיין אויף קענען ניט מען וועט דאס מאסע׳/ יידישע "אומגעבילדעטער
יידיש״< אויף באר ווי שפראך

 מען קען דאס—ישיבה״בחורים, "די געהאלטן האט ליבערמאן הויך ווי
 געפינען מיר וועלכן אין אונגארן", אין יידן "די ארטיקל זיין פון ארויסזעהען

 י פונדאמענט, דער זיינען דאס ישיבות די פון תלמידים ווערטערג^די פאלגנדע די
 נוצליכע קיין פאלק. יידישן פונ׳ם כבוד דער געגרינדעט איז עם וועלכן אויף

 באשיצער די ווען סאלק, אין אריינדרינגען ניט קען אידייע נייע קיין רעפארם,
 דאזיגע די צו ווענדן ניט אפריער דך וועלן גערעכטיקייט און גוטסקייט פון

 ניט וועלן זיי און תירה", די ארויס ס׳גייט וועלכע פון ארימע, די פון "קינדער
 ישיבה־לייט די איינריכטונגען. נייע זייערע פון יסוד פאר׳ן זיי מאכן צו פרובן

 יוגנט, אונזער פון שענסטע די זיינען זיי מעלות: בריליאנטענע פיל פערמעגן
 גערעכטיגקייט צו און גוטס צו ליבע די און פארשטאנד, שארפן א באזיצן זיי

 זיינען וועלכע אונז, צווישן איינציגע די זיינען זיי געדאנקן; זייערע באהערשט
 וועל" איינציגע, די זיינען זיי עגאאיזם; איבעריגן דורך געווארן פארדארבן ניט
 אידעאלן, די פאר אלץ זיין צו מיריב און נויט אין לעבן צו מסוגל זייבען כע

י?(
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 זיינען וואט איינציגע, די אריך זיינען זיי גערעכטע; פאר געפיבען זיי וועלכע
 לעבן און ביינער, זיינע פון ביינער זיינען זיי ווייל פאלק, זייער טריי געבליבן

 פאלק פון אוועק גייט יוגנט, "געבילדעטע" אנגערופענע די בעת פאלק, אין
 רייכקייט כבודים, פארגעניגנס, זי זוכט בילדונג פון מאסקע דער אונטער און
 אונזערע אינטעליגענץ, יידישע די איז דאס —ישיבה־בחורים די הערשאפט. און

 בעסטע אונזערע שרייבער, בעסטע אונזערע ארוים זיינען זיי פון מאנאכן;
מענשן"".

 תלמודישע די ישיבה־לייט, די וועגן מיינונג אזא ביי זיך האלטנדיג
 באזונדערס זיך האט ליבערמאן ווען ניט וואונדער קיין איז איבטעליגענץ,

 באדערפענישן. זייערע צו און געשמאק זייער צו זיך צופאסן צו געסטארעט
 מייגונג, זיין ארויסגעזאגט ליבערמאן האט דערציילט זונדעלעוויטש ווי לויט

 מעג־ די האט זי אז און אנטוויקלען, צו מסוגל זיך איז שפראך יידישע "די אז
 ליטערארישע א העברעאיש, מיט גלייך צייט, דער מיט ווערן צו ליכקייט
 אנטוויק־ דער אין פאקטאר וויכטיגער אלט דינען קענען וועט וועלכע שפראך,

 ניט פונדעסטוועגן, זעלבסטבאוואוסטזיין". נאציאנאלן יידישן דעם פון לונג
 דאם אויף באששאנען ענערגיע באזונדער א מיט ער איז דעם, אויף קוקנדיג
 העברע־ אין נאר וועדן באשאפן דארף ליטעראטור רעוואלוציאנערע אז וייניגע,

 מ׳האט וואט פאראכטונג, די אכט אין גענומען קענטיג, האט, ליבערמאן איש.
"זשארגאן". דעם ארויסגעוויזן ספערן משפיל׳שע דאמאלסדיגע די אין

 אויפגענומען רוסלאנד אין זיינען "האמת" פון נומערן פאר ערשטע די
 אים געטשעפעט; ניט זיי צו זיך האט צענזאר דער ענטוזיאזם. מיט געווארן

 האנדלט עם וואט וועגן איינגעפאלן ניט גאר לכתחלה אויס, ווייזט עם ווי איז,
 אויך און ווילנע אין געווען איז אזוי דורכגעלאזן. פריי זיי האט און דא, זיך
 עקזעמ־ צאל געוויסע א אפנעמען פלעגט זונדעלעוויטש וואו פעטערבורג, אין

 אויפ׳ן פראווינץ. דער אין זיי פונאנדערשיקן און פאסט, דער פון פלארן
 ער אויג; שלעכט א געווארפן צענזאר ווילנער דער שוין האט נומער דריטן

 קאנפיס־ נומער דעם האט און שמעקט, דאס וואט מיט פארשטאיען שוין האט
 דעם פארבאטן אינגאנצן רעגירונג רוסישע די האט נומער פערטן צום קירט.

 אפ־ געמוזט זשורנאל דער זיך האט דעם דודך און "האמת", פונ׳ם אריינגאנג
 פון רוסלאנד. אין געהאט ער האט אבאנענטן זיינע אלע כמעט ווייל שטעלן,
 רום" קיין "האמת" דעם אריבערשווארצן געפרובט ליבערמאן זיך האט אנפאנג

 *באק גרעניץ־שטעטל פוילישער דער אין שמוגלערס פון הילף דער מיט לאיד
 נאש דער אין ווערן אריבערגעפירט פלעגט פאקעט דער וואנען פון לעראווע,
 פון שוין פלעגט וועלכער פאטער, ליבערמאנס צו ק ל א ב ו ס שטאט הענטער

 דער קאנווערטן. אין אבאנענטן די צו בלעטער די פונאנדערשיקן זייט דין
 צווישן און זון זיין" צווישן פארכיטלער דער געווען אויך איז ליבערמאן אלטער

 האט ער וועלכע מיט רוסלאנד, אין פרייגד סתם און שריפטשטעלער אלע די
דערצו פארמאכט. "האמת" דער זיך האט נומער פערטן נאכ׳ן קארעספאנדירט.
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 האט סובאלק דודך בלעטער די שיקן דאס וואס ערשטנס, געורען גורם האט
 געמאכט ליבערמאנען אויף האבן צווייטנס און נעפאר, גרויס מיט בעשמעקט

 דעם אויפגענומען האבן פריינד זיינע פון פיל וואס דאס, איינדרוק שווערן א
 ׳1$ האסטו וואט ״צו געשריבן: ליבערמאנען האט למשל, איינער, קריטיש. ״האמת״

 האסטו אנפאנג צום דאזען שטארקע אזא געגעבן נומער ערשטן אין דאס
 איינציגע צו ביסלעכווייז, בונות, דיינע ארויסווייזן קלאר אזוי געדארפט ניט

 באר ספירט, ריינעם קיין ניט און רפואה, א איינגעבן מען דארף לעפעלאך
 דיין מיט זיך פונאנדערצולייגן נויטיג געהאט דען האסטו וואסער. אין געמישט
 שטארקן אזא געבן דאס מען דארף וואט צו מאל? איין אויף סחורה גאנצער

 פירער סאציאליסטישע די פון איינער נאך ארגאניזם?" אפגעשוואכטן אזא גיפט
 און איינמאל צענזאר דעם אפנארן קענסט "דו ליבערמאנען: געשריבן האט
 קיינער דאס נעפלהאפט, אזוי שרייבן וועסט דו אז מעה ניט אבער מאל, צוויי
 מיטלען אזעלכע מיט ברענגען. ניט נוצן קיין דאס וועט פארשטיין, ניט וועט
 בערלינער דער אויך אונטערדריקטע". און ארימע די העלפן ניט מען קען

 וועלכער אן ריכטונג, דער צו איינגעשטימט ניט האט קרייזל סאציאליסטישער
 געווען איז ריכטונג דאזיגע די זשורנאל. זיין אין געהאלטן זיך האט ליבערמאן

 מיט זיינען בערלינער די און רעוואלוציאנערע, קלאר א און שארפע א זעהר
 קע־ פון ראפאפארט יעקב זשורנאליסט, א איינער אומצופרידן. געווען דעם

 אים האט און פראגראם, קלארע א ליבערמאנען פון געפאדערט האט ניגסבערג,
 באקונינען מיט שולצע־דעליטשן צווישן אז דעם, אויף געמאכט אויפמערקזאם

 דער אז זאגן דעם מיט זשורנאליסט דער האט געמייגטXתהום טיפער א ליגט
שפרונגען. נאטירליכע קיין ניט און גרויסע צו גיט "אמת"

 אין ליבערמאנען אריינגעבראכט האט "האמת" פון אונטערגאנג דער
 אפגע־ אים פון איז לעבן שיינעם שטיק א ווי אזוי עפעס פארצווייפלונג. גרריס
 צוטומלטער, א ווי ארויסגעגאנגען ער איז צייט ערשטע די געווארן. ריסן
 און קרייזל סאציאליסטישן אינטערגאציאנאלן דעם באזוכן צו אויפגעהערט האט
זיך. אין פארטיפט זיך האט

 וואט חדשים, עטליכע די פון פארלויף אין אז באמערקן, דא דארף איך
 זיינע אלע איבערגעריסן ער האט "אמת", דעם ארויסגעגעבן האט ליבערמאן

 וואס דאס געווען, איז דערפץ סבה די הויז. סמאלענסקינס צו באציהונגען
 באלד און פריינדליך, ניט זעהר ה״אמת" דעם אויפגענומען האט סמאלענסקין

 קריטי־■ שארף אים ער האט פראספעקט, זיין פארעפנטליכט האט ליבערמאן ווי
 לי־ האט אפגעשטעלט זיך האט ה״אמת" דער ווי נאכדעם ה״שחר". אין זירט

 סמא־ באזוכן צו .אנגעהויבן אפט ווידער אדום צייט קורצער א אין בערמאן
 זיין ארויסצוגעבן א:געפאבגעפאנגען דאן האט סמאלענסקין אז און לענסקינען.
 מיט־ נאהענטע זיינע פון געווארן באלד ליבערמאן איז "המביט", וואכנבלאט
 ליבערמאנס )פריימאן(. א" דרור ר־ "ב פסעוודאנים דעם אונטער ארבעטער
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 דעם פון געווארן אויפגענומען זיינען ה״מביט" אין ארטיקלען וויסענשאפטליכע
 אן פארגעקומען אמאל אבער ס׳איז באגייסטזלרונג. גרוים פיט לעזע־פובליקום

 ה״פביט". אין ארבעט זיין איבערגעריסן האט ליבערמאן וועלכן נאך אעצידענט,
 איבערזעצונג העברעאישע די ה״מביט" פארן געבראכט אמאל האט ליבערמאן

סמאלענסקין און בינען" "די ארטיקל באקאנטן פיסארעווס פון
 מיט איבערקערעניש, מיט שמעקט דאס ווייל דרוקן, געוואלט ניט אים האט

 אן דאמאלסט פון און פארדראסן, שטארק דאס האט ליבערמאיען רעוואלוציע.
ה״מביט". אין פיטצוארבעטן פון אפגעזאגט זיך ער האט

 באלד בארוהיגט. זיך האט ליבערמאן און צייט, געוויסע א אריבער ס׳איז
 ארבעט. סאציאליסטישע פיט פלייסיג זיך אפצוגעבן אננעהויבן צוריק ער האט
 טראב־ כסדר׳דיגן א איינצוארדענען גענומען זיך ער האט ענערגיע גרויס טיט

 אין אדיין איז ער רוסלאנד. קיין ליטעראטור רעוואלוציאנערער פון ספארטירן
 זיך האט ער אייראפע, אין צענטערס רעוואלוציאנערע אלע מיט באציהונגען

 די פון אנדערע מיט און דראגאמאנאוון מארקסן, לאווראוון, טיט אויפגעשריבן
 געווארן איז קווארטיר זיין פירער. און טעארעטיקער סאציאליסטישע גרעסטע

 נאצי־ און גרופעס סאציאליסטישע פארשיידענע פון פארשטייער פון צענטער א
 פון פיל גערעדט פריי גאנץ האט ליבערמאן אז אכט, אין נעמען מ׳דארף עם.
פויליש. אויך זיי צווישן שפראכן, אייראפעאישע די

 לי־ נאכצושפירן אנגעהויבן פאליציי ווינער די האט 1878 פעברואר אין
 באזוך פלוצליכן א געמאכט זשאנדארמעריע די האט נאכט איין אין בערמאנען.

 אליין אים און כתבים, זיינע אלע קאנפיסקירט האט וואויבונג, ליבערמאנס אין
געפענגעניש. אין אפגעפירט און ארעסטירט

״711

 קלייבן צו געוואוינהויט ליבערמאנם—קא־עספאנדענץ. ליבערטאנם ארעסטירטע די
 פון און סמאלענסקינען פון השתדלות די—געפענגעניש. אין ליבערמאן—בריוו.
 ליבערמאנען פון באראקטעריספיק א—פראצעם ליבערמאנם—איש׳שלום. מאיר

 ליבער• און פארזיצער דעם צווישן דיאלאג א—פרעסע". פיייע "נייע דער אין
 —ליבערמאגען, באשולדיגט פראקור^ר דער—בריוו זשענעווער צוויי—מאנען,

 לי• וועגן פרעסע ווינער די—פטק׳דין. ליבעימאנם—פארטיידיגונג. ליבערמאנם
עשטרויך פון $רויםגעשיקט ווערט ליבערמאן—פדאצעם. בערמאנם

 ליבערמאנען, צו אריין איז זשאנדארכעריע די בעת פעוט דעד אין גראד
 עטליכע קראקע קיין אפצושיקן צו זיך קלייבט ער ווי געפעען אים זי מאט

 ארויסגע־ איז וועלכע ליטעראטור, סאציאליסטיש־ניהיליסטישער פיט קעסטלאך
 אים ביי מעו האט אויסערדעם אגיטאטארן. רוסישע דורך געווארן געבן
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 לעצטע די האט ער וראם ברירו, מיט פעק גאנצע אץ פאפירן פיל ארעסטירט
 אץ אץ רוסלאנד אין טוער רעוואלוציאנערישע פארשיידענע פץ באקומען יארן

 דאזיגע די זיך ביי קלייבן צו טבע א געהאט האט ליבערמאן לענדער. אנדערע
 און פעקלאך באזונדערע אין סארטירט געלעגן אים ביי זייבען זיי און בריוו,
 געש האט דאס און בריוו, איינציגן יעדער אויף באמערקונגען מיט באך דערצו

 אינטע" זיי דורך דערגיין צו פאליציי עסטרייכישער דער מעגליכקייט די געבן
 און רוסלאנד אין עסקנים סאציאליסטישע וויכטיגע פיל וועגן ידיעות רעסאנטע

 אלע. כמעט געווארן אויפגעדעקט זיינען ברירו דאזיגע די דורך אויסלאנד. אין
 אנפירער די פון וועניג ביט און צעבטערס, און ארגאביזאציעם סאציאליסטישע

אומגליקן. גרעסטע די אץ דעם דורך אריינגעפאלן זייבען
 אלם ליבערמאנען, מען האט בריוו געפובענע די פץ ברובד דעם אויף

 פארבאבד׳ סאציאליםטיש־רעוואלוציאנערן איבטערבאציאנאלן אן פון אגענט
 אויף וואויבען אין און געזעלשאפט געהיימער א צו געהערן אין באשולדיגט

דאקומענט. פאלשן א
 ס׳האט ביז געפענגעניש וויבער אין אפגעזעסן ליבערמאן איז חדשים ביין

 אים פאר זיך האבן צייט דער פאר פראצעס. זיין באהאנדלט געריכט אין זיך
 געלערבטער יידישער באוואוסטער דער אויך און סמאלענסקין געווען משתדל

 אונטערן ליטעראטור דער אין באקאנט מער איז )וועלכער פרידמאן מאיר ר׳
 געשטאבען זייבען וועלכע באקאנטע, פארשיידענע דורך איש־שלום(. מאיר באמען

 ליש פארלייכטערן צו געזוכט זיי האבן פראקוראטור, ווינער דער צו באהעבט
געפועל׳ט. פיל דעם אין האבן און געפעבגעביש, אין שיקזאל זיין בערמאבען

 "רוסישן פונ׳ם משפט דער פארגעקומען איז 1878 באוועמבער ו־טן4 דעם
 וועלכע פרעסע, וויבער דער אין געהייסן דאמאלסט ס׳האט ווי ניהיליסט",

ארט. גרויסן א זעהר פראצעס דעם אפגעגעבן האט
 פרייע "בייע בלאט וויבער גרויסן דעם פון געריכטס־קארעספאדענט דער

 דייטשי. עסטרייכישע די פון פארטיי ליבעראלער דער פון ארגאן דער פרעסע,"
 פאלגנדע די געגעבן האט מאכט, דער ביי געשטאנען דעמאלט זייבען וועלכע

 אייבדרוקן, די לויט ליבערמאבען פון כאראקטעריסטיק איבטערעסאבטע זעהר
געריכטס־זאל. פון ארויסגעטראגן האט ער וואס

 —מאן שמאלשברוסטיגן קליינגעוויקסיגן, דאזיגן פונ׳ם געזיכט־שטריכן ״די
 פלענער, בלוט־דארשטיגע יעבע מיט ביט שטימען—באריכט אין זיך זאגט אזרי

 ביי מ׳האט וואס ביכער, די אין און בריוו די אין פארגעלייגט ווערן וועלכע
 געווארן בלייך איז וועלכער פנים, גוטער אינטערעסאנטער, זיין געפונען. אים
 גוטש באר לעבעדיגע, די מיט געפענגעניש, אין זיצן ביין־חדשימ׳דיגן דעם פון

 *ענער דעם איידער קאביבעט־געלערנטן, דעם גיכער דערמאנען אויגן, הארציגע
 ער האט רוסלאנד, אין היים, דער אין זיך ביי וואס גיהיליסט, פלייסיגן גישן,

 געזעצן! וויכטיגע אזוינע באך און געזעצן, די צושטערן אין פארזינדיגט זיך
 אינמיטן אז אמאל טרעפט עס כאטש אויסגערעכנט, אץ רוהיג ער רעדט רעדן
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 ורעל־י אויפגערייצטקייט, שטארקע א אים אין זיך באמערקט אויספארשונג וער
 אויפגערייצטקייט דאזיגע די מאטערניש. גרעהטער דער מיט איין האלט ער כע

 אים מ׳לייגט בעת מינוטן, יענע אין איבערהויפט ארויס אים ביי זיך באווייזט
 אדער באציהונגען/ געהאט האט ער וועלכע מיט פערזאנען, וועגן פראגן פאר
 זיך, דוכט אים בעת באזונדערס און איבערצייגונגען, פאליטישע זיינע ן ווע
 אין גרונד שום א אן אריין זיך רייסט לאמעגאן, גראף פארזיצער, דער אז

 געזיכט אויפ׳ן אים ביי זיך באווייזט דעמאלט אינטערעסן. פריוואטע זיינע
 איין זיך גיט מאטערניש מיט באר און בלישצען, או־גן זיינע פארב, רויטע א ,

געלאסנקייט. געווייגליכער זיין צו אים ברענגען צו און אים בארוהיגן צו
 מיט ניט זיך באנוצט און קלאר׳ גאנץ אנגעקלאגטער דער רעדט בכלל

 איז ער אמת, סאציאליסטן. אונזערע געו>יינליך, טוען, עס ווי פראזן פוסטע
 וואש באגריפן, איבערגעדרייטע יענע פון און פאנטאזיעס פון פריי ניט אויך

 זיי פארנעמען פארשטעלונגס־קראפט אנטוויקלטער שטארק א מיט לייטן ביי
 נאר אויפפירונגען. געזונטע לאגיש פון און דענקען ריכטיגן דעם פון ארט דעם
 זיך קוקט זיינעם ווארט יעדער פון און אנגעקלאגטן, פונ׳ם בליק יערער פון

 פאלי־ זיין פון ריכטיגקייט דער אין איבערצייגונג פעסטע א און ריינע א ארויס
 ער׳ זאך; גערעכטער א פון מערטירער א פאר זיך האלט ער פראגראם; טישער

 אבער, רעכנט ער צרות; בון קייט לאנגע א נאך דערווארט אי־ט אז מורה, איז
 דעם אין גיין צו לעבן זיין פון אויפגאבע די אויך און גורל זיין איז דאס אז
 יענעם פון ראמען די אין נאר סוף. צום ביז וועג אויסגעקליבענעם אים פון

 חוזק׳ט וואט ווילקירליכקייט, יענער פון און אבסאלוטיזם אומבאגרעניצטן
 אין דורות־לאנג פון שוין הערשן וועלכע גערעכט, ס׳איז וואט אלץ, פון אפ

 צו־ דער וועגן געדאנק געפערליכער דער אויסוואקסן געקאנט האט רוסלאנד,
 געדאנק, יענער וועלט־אררענונג, עקסעהטירנדיגער גאנצער דער פון שטערונג

 מבוגל איז וואט פאקל, ברענעדיגן א ווי אריינגעווארפן האט באקונין וועלכן
 פרייהייט צו אבער געדריקטן, דעם ביי עמפערוגג פון פייער א אנצוצינדן
פאלק". דארשטיגן
 *אב אלע אויך נאר פרעטע", פרייע "נייע די בלויז ניט האבן אזוי און

 צייט גאנצע די זיך האט ליבערמאן אז דערציילט, צייטונגען, וויגער דערע
 זעלבסט־ווערדע איפאבירנדיגער אן מיט געריכט אץ געהאלטן פראצעס זיין פון

 אויפריכטיגקייט זיין אין זיין מודה געמוזט האבן געגנער זיינע אפילו אז באופן,
איבערצייגטקייט. און

 ליבערי מיט פארזיצער דעם צווישן אין פראצעס פון אנפאנג ביים באלד
דיאלאג: פאלגנדער דער פארגעקומען מאנען

רעליגיע? אייער איז וועלכע יצער: רז א פ דער
סאציאליסט. א בין איך ן: א רמ ע ב י ל
רעליגיען אייער פאר דאס רעכנט איר ר: ע צ י ז ר א פ ר ע ד
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 אץ• א-ייד; איך בין נאציאנאליטעט דער לויט יא. ליבערמאן:
ניט. רעליגיע קיין אבער אנערקען

 עם וועלכן עם וועלכן אין בריוו, א איבערגעלייענט מען האט נאכדעם
 דער פון ערפאלג דעם וועגן און ארעסטן, ווילנער די וועגן גערעדט מערס

ווילנע. אין באוועגונג
בריוו? דער איז וועמען פון ר: א קור פרא ער ד
שמייכלט. ן א מ ר ע ב י ל
 אז געפץ, איך חוזק־שמייכל; אזא ניט שמייכלט ר: א ר ו ק א ר פ ער ד

אנשטענדיג. ניט איז דאס
געפעלט. מיר וואס דאם, טאן קען איך אן: יבערם ל

אנשטענדיג. אייך האלט פארזיצער: דער
בריות דער איז וועמען פון ר: א ר ו ק א ר פ ר ע ד

 פראגן אזעלכע אויף אז דערקלערט, מאל וויפל כ׳האב ליבערמאן:
 פראגע, א מאל עטליכע שטעלן צו לעכערליך ס׳איז ענטפערן. ניט איך וועל
ניט. ענטפערט מען וועלכער אויף

 האלטן אייך זאלט איר אז נאכאמאל, פאדער איך צער: זי פאר ר דע
 ענטפערן קענט איר פארטיידיגן, צו זיך רעכט דאס אייך מ׳גיט אנשטענדיג;

אנשטענדיגקייט. פון גרעניצן די אין אלץ אבער ענטפערן, ניט אדער
 גע־ מ׳האט וועלכע בריוו, די פון פיל איבערגעלייענט געריכט אין מ׳האט

 אין זשענעווע. פון צוויי פאלגנדיגע די זיי צווישן און ליבערמאנען, ביי פונען
געשטאנען: איז 1878 יאנוואר 20 פון בריוו ערשטן

 אויף קוויטאבציע די אייך שיקן כבוד דעם האב איך הער! "געערטער
 אייך בעטן מיר קאמפ. עט אנדרעאל פירמע דער פון סחורה די דערהאלטן צו

 וועט איר וועלכע פארארדענוגגען, ווייטערדיגע די לויט סחורה די איבערשיקן
שטארק". דזשעמס דערהאלטן.

 נאמען א קאמפ." עט "אנדרעאל איז דערקלערט האט פארזיצער דער ווי
 און אונטערטאן, פראנצויזישער א אליין איז ער זשענעווע. אין מעכאניק א פון
 אפצושיקן ער, ווי עמיגראנטן אזעלכע לייט, יונגע רוסישע פיל ערלויבט ער

נאמען. זיין פון ביכער
 שרייבער דער האט 1877 באוועמבער ־טן27 פון בריוו צווייטן אינ׳ם

 100,000 געווען מנדב האט זאך" דער פון ״פרייבד א איינער אז געווען, מודיע
 גרינדן צו נויטיג ס׳איז פראנק. 10,000 זשורנאל א ארויסגעבן אויף און רובל,

קאנטראבאנד. וועגן און געווער וועגן ז^רגן צו און מעשים׳/ פון "פארטיי א
 אוי-ס. דעם געמאכט פראקוראר דער האט בריוו אלע די פון יסוד אויפן

 סאציאליסטישע די מיט באציהונגען געהאט האט אנגעקלאגטער דער אז פיר,
 פארמיטלער א געווען איז ער אז און עסטרייך אין און אויסלאנד אין פארטייען

לי־ פאר געפאדערט האט פראקוראר דער אויסלאנד. מיט באציהונגען די אין
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 סטארען פארטייען עקסט־סאציאליסטישע די ררייל שטראף, גרויסע א בערמאנען
 זשע־י צווישן באציהונגען די פאר דורכוועג א ווין אין מאכן צו לאנג שויץ זיך

שטערן. זעהן מען דארף דאס און רוסלאנד, און נעווע

 אומגעפער אויפגעוויזן האט ער פארטיידיגט. אליין דך האט ליבערמאן
 ער וואס דערפאר, נאר דאס איז פארמשפט׳ן, אים מ׳וועט אויב :סאלגנדעם

 איינער אלם און אזעלכער, אלם זיך ער ערקענט באמת און סאציאליסט. א איז
 גיין צו געגרייט ער איז שטראף, א דעם פאר קומט עס אויב עקסטע. די פון
 געזעץ עסטרייכישער דער טויט. צום אפילו נאר געפענגעניש, אין בלויז ניט

 גע־ אינעווייניגסטע די פארבינדן וועלכע אויסלענדער, יענע נאר באשטראפט
 אבער האט ער אויסלאנד. אין געזעלשאפטן אזעלכע מיט געזעלשאפטן היימע

 אויס־ פון געווארן צוגעשטעלט זיינען ביכער די געטאן. ניט זאך אזא קיינמאל
 ביכער אלע דאזיגע די אויסלאנד. פאר געווארן באשטימט זיינען און לאגד,
 בוכהאנד־ יעדער אין קויפן זיי מ׳קען און פארבאטן, ניט עסטרייך אין זיינען
 הייסט חברים גלייכגעזינטע מיט געדאנקען מיט איבער דך מ׳בייט אז לובג.
 געזעלשאפט אזא צו געזעלשאפט; געהיימע א עקסיסטירט אזעם ניט, דאס נאך

ניט. בכלל ער געהערט

 געהערן אין שולדיג פאר ליבערמאנען אנערקענט ניט האט געריכט דאס
 עקסיסטירנ־ די אז דעם, מיט דאס מאטיווירנדיג געזעלשאפט, געהיימער א צו

 געזעל־ געהיימע א פאר רעכענען ניט מען קען פארטיי סאציאליסטישע דיגע
 איז עס אויסלאנד. מיט באציהונגען האט זי אז באוואוסט, אויך ס׳איז שאפט;

 אנט־ שריפטליך און מונדליך האט אנגעקלאגטער דער אז דערוויזן, קלאר נאר
 פארווירק־ זייער פאר געארבעט האט און טענדענציעס רעוואלוציאנערע וויקלט
 עסטרייכישע צו געהערט ער אז דערוויזן, ניט אבער איז דערפאר ליכונג.

 אויס־ מיט פארבונדן האבן זיי זאל ער אז אדער געזעלשאפטן, געהיימע
 שולדיג איז ליבערמאן אז אנערקענט׳ האט געריכט דאס געזעלשאפטן. לענדישע

 א צו פארמשפט אים האט און דאקומענטן פאלשע אויף וואוינען אין בלויז
עסטרייך. גאנץ פון ארויסטרייבן צום און ארעסט שטרענגן חדש

 ניט אפשר, "הייסט, געפרעגט: ליבערמאן האט פסק־דין זיין הערנדיג
 רוסישער דער פון הענט די אין איבערגעבן מיך מ׳וועט אז ארויסטרייבן, מיין

 געריכט "דאס געענטפערט: פארזיצער דער אים האט דעם אויף רעגירונג?"
 דער־ פראגע". דאזיגע די אנטשיידן צו קאמפעטענץ געהעריגע די ניט האט

טוך. א ווי געווארן בלאס ליבערמאן איז דאס הערגדיג

 מ׳וועט אז האבן, צו מורא גרוגד ערנסטן גאנץ א געהאט האט ליבערמאן
 זיינען ארויסגעבונגען אזעלכע ווייל רעגירונג, רוסישער דער ארויסגעבן אים

 אנצו־" גענוג ס׳איז ערשיינונג. אפטע גאנץ א עסטרייך אין געווען דעמאלט
 פון ארויסגעשיקט מען האט יאר ־טן 1378 פון משך אינ׳ם אז דעם, אויף ווייזן



35 זכרומת

 קיין געוו^רן צוגעשטעלט זייבען זיי פון 133 אויסלענדער, 519 עסטרייך
פרייסן. קיין 74 און רוסלאנד

 אויפמערקזאמקייט די צוגעצויגן זיך אויף האט פראצעם ליבערמאנס
 אויף געשטאנען איז מייגונג עפנטליכע די און פובליקום, ווינער פונ׳ם

צד. זיין

 דער־" ה^ט פראצעס, באבן טאג צווייטן אויפן נאוועמבער, ו־טן5 דעם
 רעדאק" די האט טאג נעכטיגן דעם פאר אז פרעסע", פרייע "נייע די ציילט

 הומאניטעט פון נאמען איג׳ם פראטעסטירן וועלכע בריוו, פיל דערהאלטן ציע
 איר וואס לאנד, א פארברעכער פאליטישן א ארויטגעבן מ׳זאל אז דעם, געגן

 שרייבער די באקאנט. אלעמען איז פארברעכער אזעלכע צו באציהונג גרויזאמע
 אז האלטן, מיינונג, עפנטליכער דער אויף זיך שטיצן וועלכע בריוו, די פון

 לי־ אויף ארויפגעלייגט האט געריכט דאס וועלכע שטראף, לייכטער דער לויט
 הענט די אין ארויסגעבן מענשן דאזיגן דעם מ׳זאל אוממעגליך איז בערמאנען,

 רעדאקציע די פארניכטן. צו אינגאנצן זוכן אים וועלן וועלכע פיינד, זיינע פון
 א פארנומען פראגע דער אין האט אליין פרעסע" פרייער "נייער דער פון

 רום־ אים ארויסגעבן ניט ניט מען קען זייט איין פון פאזיציע. אומבאשטימטע
 אדוואקאטן ווינער די צווישן אז מיר, "האפן—זייט אנדער דער פון און לאנד,

 די פון טראדיציעס איידעלע די טריי וואס פארטיידיגער, א געפינען זיך וועט
 דערלאנגען פארמשפט׳ן דעם פון נאמען אינ׳ם ער וועט רעכט, פאר קעמפער

 דער אויף זיך שטיצנדיג ארויסטרייבן. דעם סון פסק־דין דעם אויף קאסאציע א
 קאמפעטענטע די אז האפן, צו אויך אונז מיר ערלויבן מיינונג עפנטליכער

 משפט דאזיגן פונ׳ם מהות באזונדערן דעם אכט אין נעמען וועלן אינסטאנציעס
 אפגעמשפט׳ן/ דעם ערווארטן עס וועלכע פאלגן, שרעקליכע די קענענדיג און

יט",“ווייכק מעגליכסטער דער מיט באציען אים צו זיך זיי וועלן

 אייג" ארויסגעגעבן ניט ליבערמאנען מען האט רעגירונג רוסישער דער
 קיין דעם וועגן געווארן דערהאלטן ניט איר פון איז עס ווייל דערפאר, פאך
 חדש דעם אפגעזעסן איז ליבערמאן ווי נאכדעס נאר פאדערונג. אפיציעלע שום
 די ווייל באפרייט, ניט פונדעסטוועגן אים נאך מען האט געפענגעניש, אין

 אין ליבערמאנען איבערגעבן מ׳זאל אז געפאדערט, האט רעגירונג פרייכישע
 זיצן צו אויסגעקומען איז ליבערמאנען באאמטע. פרייסישע די פון הענט די
 באאמטע עסטרייכישע די איידער געפענגעניש, ווינער אין חודש איבעריגן אן

 איר פארמעל באשלאסן האבן און פאדערונג פרייסישע די באטראכט האבן
זיין. צו מדחה

 האט וועלכער ליבערמאנען, קאמעדיע. א אפגעשפילט אבער זיך האט דא
 1879 יאנואר ו־טן7 דעם מען האט שווייץ׳ דער אין פארט ער אז רערקלערט,
 זימבאך, אין גרעניץ, בייערישן אויפן נאר איטאליענישן, אויפן ניט צוגעשטעלט
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 אים מען האט מינכען אין נאר באפרייט, בלומרשט, אים, מען האט דארטן און
 ווידער יאנואר ו־טן8 דעם געריכט, בערלינער פונ׳ם פאדערונג דער לויט

 גע־ לייכט גאנץ ס׳איז געפענגעניש. בערלינער אין אפגעשיקט און ארעסטירט
 צווישן פריהער פון זאך אפגערעדטע אן געווען איז דאס אז פארשטיין, צו ווען
פאליציי. פרייסישער דער און עסטרייכישער דער

 בערלין אין אויך אז דערצו, געבראכט האט ארעסט נייער ליבערמאנס
 צוגעטשעפעט מ׳האט וועלכן צו פראצעס, א פארפירט אים געגן מען האט
 און (*גורעוויטש ג. סאציאליסטן די חברים, דארטיגע זיינע פון צוויי

ן. א ס נ א ר א מ.

הערת. דער אין 65 זייטל נד8ב ערשטער דורות/ ליטער^רישע ״דדיו זעה *(

.7111

 קאנפי• האם זי וועלכע בריוו, די בערלין אין איבער גיט פאליציי ווינער די
 —,סעקציע״. בערלינער די—בריוו. ?ן גירעוויטשעם—ליבערמאנען. ביי סקירט

 איני רוסיש-וידישער דער פון ארגאניזאציע דער וועגן פראיעקטן ליבערמאנם
ניהיליסטן״. רוסישע ״דדיו די פין משפט דער—א-יהלאנד. אין טעליגענץ

 גענעבן האט טיסגדארף פראק־ראר בערלינער דער וואט כאראקטעריסטיק, די
 פארטיי׳ די וואם—רעדע. פראקורארם פוג׳ם א־יפצען—ניהיליזם. רוסישן דעם

פסק-דין. דער—געזאגט. האבן דיגער

 געפו־ אים ביי מען האט ווין אין ארעסטירט ליבערמאנען מ׳האט בשעת
 דערמאנט זיך ס׳האט וועלכן אין גורעוויטש, ג. פון בערלין פון בריוו א נען

 בריוו, דאזיגן דעם וועגן אראנסאן. מ. סטודענט בערליבער פונ׳ם באמען דער
 מען האט ליבערמאנען, ביי געפובען מ׳האט וואס דאקומענטן, אלע וועגן ווי
 צייט קורצע א אין האט וועלכע פאליציי, בערליגער דער געווען מודיע ווין פון

 אפגעווארט אומגעדולדיג נאכדעם האט און סטודעבטן ביידע ארעסטירט ארום
 פאר־ פרייסן אין שוין איז צייט יענע אין ליבערמאנען.—קרבן דריטן דעם

 סאציאליסטן, די געגן אויסנאמסגעזעץ שטרענגער זעהר דעם געווארן עפיטליכט
 באש געהאט דערצו נאך האבן וועלכע סאציאליסטן, אויסלעבדישע דריי די און

 אמת׳ע אן געווען זיינען ניהיליסטן, רוסישע "שרעקליכע" די מיט ציהובגען
 וועלכער טיסנדארף, פראקוראר דער פאליציע. פרייסישער דער פאר מציאה

 צייט, יעבער פון פראצעסן פאליטישע אלע אין אנקלאגער דער געווען איז
 און געזעלשאפט געה־ימע א וועגן בונט, א וועגן משפט א געמאכט דערפון האט



37 וכרוגות

 שטרענגן אומגעוויינליך אן געפ^דערט האט און שרעק מיני אזעלכע נאך וועגן
פטק־דין.

 לי" ווי נאכדעם אז ארויס, זיך זעט בריוו גורעוויטשעס דערמאנטן דעם פון
 פארשיידע־־ מיט ארומגעטראגן זיך ער האט רוסלאנד פון אנטלאפן איז בערמאן

 איז דאס סאציאליסטן. יידישע די פון ארגאניזאציע דער וועגן פראיעקטן נע
 סאציאליסטישע יידישע די לאידאן אין געגרינדעט האט ער איידער באך געווען

 געווען איז בערלין אין אז בריוו, פון ארויס זיך ווייזט אויך געזעלשאפט.
 דאמען. דריי און אראנסאן גורעוויטש, זיי צווישן מיטגלידער, 9 פון ״סעקציע״ א

 געווען איז ליבערמאן אז ברירו, דעם פון ארויסגעדרונגען האט פראקוראר דער
 אנגע־ זיך האט וועלכער גורעוויטש, סעקציע. דאויגער דער פון גריבדער דער
 צו מודיע נויטיג פאר געהאלטן האט "סעקציע", דער פון סעקרעטאר אלם געבן

 און "סעקציע׳/ דער אין פאר קומט עם וואט אלץ, וועגן ליבערמאנען זיין
 בא" העכערן א פאר וחשבון דין אפ גיט וואט אייגעם, פון טאן דעם מיט אלץ

 יעדן פון מהות דעם אפ גורעוויטש שילדערט בריוו דערמאנטן דעם אין אמטן.
אופן: פאלגענדן אויפן מיטגליד

 האבן מיר וואו קיעוו, אין יאר צוויי געוואוינט האבן איך און "אראנסאן
 יאר איין געוואויבט האב איך באוועגובג. דער אין אנטייל אקטיוון אן גענומען

 דער אין אנטייל גרויסן א נעם איך ווי אנדערהאלבן יאר א שוין דא, ווין. אין
 איך בין באוועגונג דער פון פירער טייל גרעהטן דעם מיט באוועגונג. רייטשער
 "פאלקסשטאט", פאר׳ן געשריבן פיל האב איף באפריינדעט, און באקאנט

 מאהליווער דער וועלט", "נייע די און סאציאל־דעמאקראט" "נייעם פאר׳ן
 האבן דאמען דריי אונזערע יידן. צווישן רוסלאנד אין אגיטירט האט אראנסאן

 אונזער איז דאס אט באוועגונג. דער אין באטייליגט רוסלאנד אין אויך זיך
 באוועגונג. ארטיגער דער אין אגטייל גרויסן א אלע נעמען מיר סעקציע.

 דערקלערט שוין אייך האט שפראך העברעאישער דער צו באציהובג אובזער
 באזונדערע אין און וואך. דער אין איינמאל צחויף זיך קלייבן מיר ארבסאן.

 אנגעקומענע די דורך לייען און סעקרעטער דער בין איך עפטער. נאך—פאלן
 אויפ׳ן שטייען וואט פראגן, די וועגן מיינונג זיין ארויס זאגט יעדערער בריוו.

 איז פליכט מיין אין באשלוסן, און וואונשן אונזערע פארמולירן מיר סדר־היום.
 פיל דא האבן פיר קארעספאדענטן. אונזערע פיט דעם וועגן זיך דורכצושרייבן

 ארייג־־ מעגליך פאר ניט דערוויילע אבער רעכענען מיר באקאנטע; און פריינד
 טייל גרעסשן דעם צוצוציהען האפן מיר כאטש סעקציע, דער אין זיי צונעמען

ארבעט" נוצליכער צו זיי פון

 פארשלאג, א ארייבטראגן וויל ער אז מודיע, גורערויטש איז ווייטער
 מען זאל )ליבערמאנען(" אייך און אונז "צווישן חלוקי־דעות יעדער וועגן דאס
 גורעוויטשעס לויט אז קלאר, איז דעס פון בריוו. צוויי אין נאר דורכשרייבן זיך
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 דער פון באשלוסן די באשטעטיגן געדארפט תמיד ליבערמאן האט מיינונג
"סעקציע"
 "די אז מיינונג, ליבערמאנס וועגן זיך רעדט בריוו דעמזעלביגן אין

 וועלכע עמיגראנטן, רוםיש?יידישע פון באשטיין דארפן סעקציעס אויסלענדישע
אויסלאנד". אין צייטווייליג וואוינען

 צו פראיעקטירט אויס, ווייזט עם ווי ליבערמאן, האט אופן דעם אויף
 אינטעליגענץ רוסיש־יידישע די ארגאניזירן צו און "סעקציעם" אומעטום גריגדן

אויסלאנד. אין
 אבער האבן זיי סאציאליסטן; פאר אנערקענט זיך האבן אנגעקלאגטע די

 לי־ מיט אז און חברים, מאהליווער וועגן נאר זיך האנדלט ד$ אז געטענה׳ט,
 מ׳זאל ווי אופנים, די וועגן בלויז דורכגעשריבן זיך זיי האבן בערמאנען

זשורנאל. פראיעקטירטן זיין פונאנדערשיקן
 פון סעקציע א בערלין אין עקסיסטירט עם רואם פאקט, דער אבער

 ח]1€חז^10ח316 <1^8 מיטגלידם־קארטע דער מיט ניהיליסטן רוסישע
 זיינען ליבערמאיען, ביי געפונען מ׳האט וועלכע ,20013118163 מ6׳\0111110ת31שז8"

 שווארצן א זעהר אפצומאלן כדי געווען, גענוג גאנץ טיסנדארף פראקוראר דעם
 טעטיגקייט דער פאר צענטראל־פוגקט א געווארן איז בערלין ווי דעם פון בילד

 רו־ "די ניהיליסטן. רוסישע די—רעוואלוציאנערן" "אינטערנאציאנאלע די פון
 באשולדי־ אין געזאגט זיך האט אזוי—פארטיי סאציאל־רעוואלוציאנערע סישע

ניהי אזויגערופענעם דעם פון צוועק דעם זיך פאר האט וועלכע—גויגס־אקט
 זעלבסטשטענדיגע ווייניגער אדער מער עטליכע אויף צושפאלטן האטזיך ליזם׳

 און פארמיטלונג דער דורך אויסלאנד, אין אנטוויקלט זיי האבן אלע רופעס.ג
 ענערגישע אן און גרויסע א עמיגראיטן, פאליטישע פון אנפירונג דער אונטער

 זשענעווע", און פאריז לאנדאן, פון הויפטזעכליך ארויס גייט וועלכע אגיטאציע,
 אין שטייען דראגאמאנאוו און" לאווראוו אז אנגעוויזן, האט פראקוראר דער
 דער פון הויפט־צילן די פון איינער אז און. באוועגונג דער פון שפיץ דער

 און ליטעראטור רעוואלוציאנערע פארשפרייטן צו און דרוקן צו איז פארטיי
 און לענדער, אנדערע די פון פארטייען נאהענטע מיט באציהונגען אנצובינדן
 סאציאליסטן־רעוואלוציאנערף. פון "ליגע אינטערנאציאנאלער דער מיט באזונדער

 באשולדיגונגס־ דער ברענגט ניהיליזם רוסישן דעם צו כאראקטעריסטיק אלם
 "פאלקס־נקמה" ס ו ו ע י א ׳ צ ע י נ פון פראגראם דער פון אויסצוגן אקט

בשעת יאר ו־טן876 אין געפונען מ׳האט וועלכע ק30קח3ם3)
 פראקוראר דער קעניגסבערג. אין (*פינקלשטיין ביי הויז־זוכונג דער
 דאזיגער דער פון שרעקענישן אלע די אז אויפווייזן, געוואלט האט

 די פון געודען איז גובערגיע, סובאלקער אווגיסטאוו, אין גצב^רן פינקלשטוין, *(
,נאראדאוואלצעם*.
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 דורך ארן "וופעריאד" זשורנאל לאווראוום דורך זיך באשטעטיגן פראגראם,
 ליבערמאנען, ביי געפונען מ׳האט וואס יוגנט", יידישער דער צו "אויפרוף דעש
 דאס, באווייזט "וופעריאד", דעם געלייענט האבן אנגעקלאגטע די ווי היות און
פראגראם. ניעצייעוום צו געווען מסכים האבן זיי אז

 ־םאלגענ געווען מוסיף טיסנדארף האט כאראקטעריסטיק דאזיגער דער צו
 *באשולדיגונגס־אקט דעם צוזאמענצושטעלן צוגעטראטן בין איך "בשעת דעס:
 *ני די פאר זיך מיט שטעלן אייגנטליך, וואס, געפרעגט: אליין מיך איך האב

 גאנץ דער אין נאר ענטפערן צו געווארן מעגליך איז דעם אויף היליסטן?
 *גע איר פאר געמאכט זיך האט וואס פארטיי׳ א איז דאס (.*צייט לעצטער

 הינטערן פון אויסצופירן און קיסרים דערמארדן צו באשעפטיגונג ווייבליכער
 אויף באווייזט "ניהיליסט" נאמען דער שוין רציחות. מיני אידערע אריך וויבקל
 אלץ אפריהער צושטערן צו ציל א פאר געמאכט זיך האבן מענשן די אז דעם,
 קומע־ די פאר אויפבויען ווידער דאס איבערצולאזן כדי עקסעסטירט, עס וואס
 אינטערנאציאנאלע דיזעלבע דאס זיינען ניהיליסטן רוסישע די דורות. דיגע

 סאציאל־ דייטשע די מיט באדן איין אויף שטייען וועלכע רעוואלוציאנערן,
 רוסישע די פון אגיטאציע דער פון צענטערס די אנארכיסטן. און דעמאקראטן

 שטאט אונזער זשענעווע; און פאריז לאנדאן, אין זיך געפינען ניהיליסטן
 פון באציהונגען די פאר צענטראלפונקט אלם דינען געדארפט האט )בערלין(

 *רע דער פון טראנספארט דעם פארלייכטערן צום און גרופעס איינצעלנע די
 *געזעל געהיימער ארטיגער אן פון עקסיסטענץ די ליטעראטור. וואלוציאנערער

 קלאר איז דאס—אנגעקלאגטע, דריי די זיך באטייליגן עס וועלכער אין שאפט,
 פון געווארן. איבערגעלייענט דא זיינען וואט בריוו, די פון דערוויזן

 דריי אויך באטייליגט זין האבן סעקציע דער אין אז זעהן, צו איז בריוו די
 *אומשולדי דער צו ■ראיה א געפינען דעם אין וועלן מען וועט טאמער דאמען;

 אין אז דערמאנען, צו נויטיג פאר איך רעכן געזעלשאפט, דער פון גקייט
 וועלכע זאך, איינציגע די געווער". מיט באנוצן אריך פרויען זיך קענען רוסלאנד

 אנגעקלאגטע די וואס דעם, אין פראקוראר דער שולד,זעט די פארלייכטערן קען
 ליבער־ וואס דעם דורך דייטשן. די צווישן אגיטאציע זייער געפירט ניט האבן
 די צוליב פראפאגאנדע מיט באשעפטיגט זיך האט ער אז דערקלערט, מאן
 ניהיליסט. קלענערער קיין געווארן ניט דאך ער איז פאלק, יידישן פונ׳ם נוצן

 אנגעקלאגטער דער איז—טיסנדארף געווען מוסיף גיפטיג האט—נאך "דערצו
 מיט באקאנט איז ער וואס דעם, מיט שטאלצירט און בארימער גרויסער א
ניהיליזם". רוסישן פונ׳ם פירער די

 אויף געסאכט צייט יענער אין האש םאלא,זיאוו וואש אטענשאט, דעם צו רטז א *(
צוויומן. רעש אלעקשאנדער

 אנגע־ דער אריף אנגעוויזן כן הא מונקל( און )גורעוזיץ פארטיידיגער די
 רוסישע די אז דעם/ אויף אויך און באשולדיגונג גאנצער דער פון בלאזנקייט



ציטראן ל. ש. 40

 האט זאך, דער אין פאראינטערעסירט אלעמען פון מער איז וועלכע רעגירונג,
 אויף ענטפערן צו נויטיג פאר געפונען ניט אפילו חדשים פיר פון משך אינ׳ם
 טענות די אנגעקלאגטע. די וועגן געמאכט איר מ׳האט וואס אנפראגע, דער
 געמאכט. ניט איינדרוק קיין ריכטער די אויף אבער האבן פארטיידיגער די פון

 געפענגעניש חדשים 9 צו געווארן פארמשפט זייגען גורעוויטש און ליבערמאן
 זיינען זיי וואם צייט, די דערפון אראפרעכענענדיג חדשים, 4 צו אראנסאן און

פראצעס. צום ביז ארעסטירט געווען

\1.

 בנוגע פרטים צוגעקומענע—כאראקטעריסטיק ליבערמאנם צו שטריכן ניוע
 פא׳ ליבערמאנם—בערלין. אין ניהיליסטן רוסישע דרוו די פון פראצעם דעם

 אראפגענומעגע אן—פאזעם. רעוואלוציאנערע פארשיידענע אין ט$גר$פיעם
 דער וועגן נאך—צוזאמענפאר. ם$ציאליםטישן א פין נרופע פ^טאגראפישע

 ארויסגע׳ ליבערמאנען מיהאט אזוי ווי— קארעספאדענץ ליבערמאנם געפונענע
 ליבער• און יאוש אר$נםאנס—רעגירוגג. פרייסישער דער פון הענט די אין געבן

 לי•—,פויסט". געטעס פון ראיה א—תשוב־ת. ליבערטאנם—מ־טיגקייט. מאנם
 געפעננע׳ בערלינער אין באשעפטיגונג ליבערטאנם—ווארט. לעצטער בערטאנם

 דאם וואם—פרעסע, בערלינער דער אין פראצעם פונ׳ם אייגדרוק דער—ניש.
געשריבן. האט "קלאדערעדאטש" וויץ׳בלאט

 פארגע־ ס׳איז וואס דעם, פון בילד ריכטיגן א לעזער דעם געבן גו כדי
 געפין בערלין, אין חברים זיינע מיט ליבערמאנען פון פראצעס אויפ׳ן קומען

 פון אויסצוגן אינטערעסאנטע זעהר עטליכע דא ברענגען צו נויטיג פאר איך
 דעם דורך געווארן פארעפיטליכט לאנג ניט גאר דא איז וועלכער ארטיקל, אן

 יידישע די פון פראצעס "דער נ^מען אונטערן גורעוויטש ג. צויבנדערמאנטן
(.*בערלין אין סאציאליסטן

באגד. ־טער10 סטאריגא" "יעוורוושקאיא ♦(

פאלגענדעסג ארטיקל זיין אין דערציילט גורעוויטש ,ה
 סטו־" א בן־עיר, א מיינעם ארעהטירט מען האט מיר מיט צייט איין "אין

 אונז געגן באשולדיגונגס־מאטעריאל דער אראנסאן. משה מעדיצין פון דענט
 געפונען מ׳האט וואט פ^טאגראפיעס, און פאפירן די אין באשטאנען איז צווייען

 פעברו" אין געווארן ארעסטירט דארט איז וועלכער ליבערמאנען, ביי ווין אין
 זיין פארגעקומען איז יאר זעלביגן אינ׳ם נאוועמבער ארום און 1878 אר

פר$צעס.
 קאנספי־ א פאר געוויינהייט גוטע קיין ניט זעהר געהאט האט ליבערפאן

 קלענסטע די אפילו און צעטעלאך אלע בריוו, אלע אפצוהיטן זארגזאם—ראטאר
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 עם וועמען פון האט ער וועלכע פאטאגראפיעס, אריך און פאפיר, שטיקלאך
 עקסטע די אין געהאט ליב ער האט זיך פאטאגראפירן צו און באקומען. איז

 איז ער וועלכער אויף פאטאגראפיע, א געווען ס׳איז פאזעס. רעוואלוציאנערע
 צו זיך צילנדיג און האנט אין רעוואלווער א מיט ארונטערגענומען געווען

 דאס קיסר!" טיטן "נידער אנגעשריבן: געווען ס׳איז וועלכער אויף ברעטל, א
 געווען איז באנוצט, זיך האט אויספארשער דער וועלכן מיט הויפט־מאטעריאל,

 אראפגענומען געווען זייבען עס וועלכער אויף גרופע, פאטאגראפישע גרויסע א
 געהערט האבן וואס רוסלאנד, פון סטודענטן יידישע בערלינער דרייסיג מאן א
 מיי אויסער געפונען זיך האבן גרופע דאזיגער דער אין קרייזל. אונזער צו

 וולאדימיר ליבערמאן, אהרן־־שמואל זונדעלעוויטש, אהרן שור: כלה מיין מיט
 האט גרופע דאזיגע די אנדערע. און ראם גרשון אראנסאן, משה יאכעלסאן,

 ווי פארגעקומען איז אובז ביי בעת מאמענט, געוויסן א צו באציהונג א געהאט
 לאנדאן, פון פארן צו געקומען דעמאלט איז ליבערמאן צוזאמענפאר. מין א

 צוזאמענפאר דערמאבטן אויפ׳ן רוסלאנד; פון ראמען מיט זונדעלעוויטש און
 העברעאישער דער אין אזשורנאל ווין אין ארויסצוגעבן געווארן באשלאסן איז

 מיט־ דער מיט רעדאקציע ליבערמאנס אונטער "האמת" נאמען מיטן שפראך
 צוזאמע< זעלביגן אויפן אנדערע. און צוקערמאן, לייזער פון ארבעטערשאפט

 זונדעלעוויטשן, מיט ליבערמאנען פון השתדלות באזונדערער דער לויט איז פאר
 לכתחלה וואס תנאים, דאזיגע די (.*שור סאשע מיט תנאים מיר ביי געווען

 דעם פון באקומען צו צוועק מיטן חתונה פאלשע א צו פירן געזאלט זי האט
 דער פון הצטרכותן די אויף געלט־מיטלען פאטער שורס מיליאנער באוואוסטן

 פיקציע א פון געווארן פארוואבדלט ארום צייט קורצער א אין איז דעוואלוציע,
פאקט. רעאלן א אין

 אב• איז ווינלכע גביר, טאחליווער באוואיסטן צוינו יענער אין איונעם פון טאכטער א *(
 ט^הילצוו. אין צנטלויפוננס׳עפידעטיע דער פון צייט דער אין עלטערן די פין געווארן טלאפן

/64 זווטל דורוח" ליטער^רישנו .דר* ן־זס

 מיין מיט געפונען ליבערמאנען ביי מען האט פאפירן אנדערע צווישן
 פון זיצונגען די פון פראטאקאלן צוזאמענגעשטעלטע און געשריבענע האנט

 איז עס וואס אלץ, וועגן ליבערמאנען צו ראפארטן מיינע און קרייזל אונזער
 פיגו־י האבן בריוו און פראטאקאלן מיינע פון אויסצוגן פארגעקומען. אונז ביי

 אויפ־ באזונדערע א פראצעס. אויפ׳ן און באשולדיגונגס־אקט דער אין רירט
 בארימט, מיך האב איך וואו ערטער, יענע געצויגן זיך אויף האבן מערקזאמקייט

 לידערס סאציאל־דעמ^קראטישע די מיט באציהובגען נאהענטע אין שטיי איך אז
 איז באשולדיגונגס־אקט דער צו אויער. און בעבל ליבקנעכט, דייטשלאנד: פון

 פאר־ איז וואס יוגנט, יידישער דער צו אויפרוף אן אויך געווארן צוגעלייגט
 בער־ אין מיר האבן געדענק איך וויפל אויף ליבערמאנען. דורך געווארן פאסט

 ה$ט ליבערמאן געהאט. ניט אנונג שום קיין אויפרוף דאזיגן דעם וועגן לין
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 ארן אייראפע, גאנץ פון מענשן מאסע א מיט קארעספאנדענץ גרויסע א געפירט
 ענגלס׳ן, פון מארקס׳ן, קארל פון בריוו געווען ס׳זיינען רוסלאנד. פון באזוגדערס

 פון מיטארבעטער און עמיגראיטן פיל פון דראגאמאנאוון, און לאווראוון פון
 און סטודענטן גימנאזיסטן, אומבאוואוסטע פון בריוו מיט צוזאמען "וופעריאד"

 ליבערמאן האט דערציילט שוין האב איך ווי רוסלאנד. פון לייט יונגע סתם
 אין ווי ארדענונג, ש״ינער א אין זיי געהאלטן און ברירו אלע אפגעהיט זיך ביי

 אלע פארצייכנט געווען אים ביי זיינען דעם חוץ א און קאנטאר, גוטער א
 געווארן ארויסגעגעבן וואלט מאטעריאל גאנצער דאזיגער דער ווען אררעסן.

 גרויסע א זעהר געהאט זשאנדארמעריע די וואלט רעגירונג, רוסישער דער
 אינטע־ יידישער דער פון מאן עטליכעהונדערט און חדשים, פיל אויף ארבעט
סיביר. אין און געפענגעניש אין געווארן פארפוילט וואלטן ליגענץ

 גערירט ניט זיך האט אויספארשובג די און געצויגן, זיך האט צייט די
 מען האלט פארוואס אויספארשער, דעם געפרעגט אמאל האב איך אז ארט. פון

 עטליכע אוועקגעשיקט מ׳האט אז געענטפערט, מיר ער האט לאנג, אזוי אונז
 אויסערדעם ניט. תשובה קיין דארטן פון מ׳ה^ט און רוסלאנד, קיין אנפראגן
 וועט דאמאלסט און ליבערמאנען, ארויסגעבן וועט עסטרייך אז ער, ערווארט

 די האט אויס ווייזט עס ווי באדייטונג. געהעריגע זיין באקומען פראצעס דער
 שווער איז אליין אראנסאנען כיט מיר אויף אז גערעכנט, אויספארשונגס־מאכט

 צוגעבן געדארפט האט ליבערמאן פראצעס. פאליטישן סאלידן א אויפצובויען
פארב. רעוואלוציאנערע בולט׳ערע און קלערערע מער א ענין דעם

 דערציילט אויספארשער דער מיר האט 1878 יאר דעצעמבער סוף ארום
 דער דורך געווארן ארעסטירט שוין איז ליבערמאן אז מינע, צופרידענער א מיט

 ס׳האט ווי בערלין. אין אנקומען ער דארף טעג די אז און מאכט, דייטשער
 אין ראל נידערטרעכטיגע א געשפילט עסטרייך האט ארויסגעוויזן נאכדעם זיך

 די ווערן דערוועקט געקענט ניט גאר ס׳האט ליבערמאנען. צו באציהונג איר
 לויטן ווייל רעגירונג, פרייסישער דער ליבערמאנען ארויסגעבן וועגן פראגע
 פא־ א אץ אנגעקלאגטן אן איינעם ארויסגעבן געטארט ניט מען האט געזעץ

 די אומשולדיג. פאר אנערקענט האט געריכט דאס וועלכן פארברעבן, ליטישן
 און עסטרייכישער דער מיט צונויפגערעדט אבער זיך האט פאליציי פרייסישע

 גע־ ווינער פון געווארן באפרייט ליבערמאןאיז ווי נאכדעם און בייערישער, דער
 ס׳האבן וואו גרעניץ, בייערישן צום געווארן ארויסגעשיקט ער איז פענגעניש,

 ווי נאכדעם בערלין. קיין אפגעפירט און באאמטע פרייסישע די געכאפט אים
 אין געהאלטן אונז נאך מען האט בערלין, אין געבראכט ליבערמאנען מ׳האט

 גע־ צייט גאנצע די אויספארשער דער האט אויס, ווייזט עס ווי געפענגעניש.
 גרויסן א געפונען זיך פאר האט ער וועלכע אין פאפירן, ליבערמאנס ניסטערט

אוצר.
 באשולדיגונגס? דעם איבערגעגעבן אונז מען האט !873 אפריל אנפאנגס

 די פון יסוד אויפן הויפטזעכליך געווארן צוזאמענגעשטעלט איז וועלכער אקט,
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 הויז־זוכונג. די בשעת ליבערמאנען ביי צוגענומען מ׳האט וואס מאטעריאלן,
 צו צוועק מיטן געזעלשאפט געהיימע א גרינדן אין באשולדיגט אובז מ׳האט

 דא־־ די באנריבדן צו כדי אייגנטום. דאס און פאמיליע די מלוכה, די צושטערן
 און מיינע פון אויסצוגן געבראכט פראקוראר דער האט באשולדיגונג, זיגע
 מענשן פארשיידענע וואס געלט־סומעס, פון רשימה א און בריוו ליבערמאנס פון

 די "האמת", זשורנאל דעם ארויסצוגעבן אויף פאנד אלם אריינגעטראגן האבן
 ביי געפונען מ׳האט וועלכן אויפרוף, דער געווען את אונז געגן הויפט־ראיה

 איירא" דער "צו געהייסן: ער האט באשולדיגונגס־אקט אין וואס ליבערמאנען,
 געווארן גערופן יוגנט די איז אויפרוף דאזיגן אינ׳ם יוגנט". ר ע יש א יי פ

 זיך אוועקצושטעלן און אינטערנאציאנאל פונ׳ם רייען די אין אריינצוטרעטן
 אלמעכטיגן דעם מיט מלחמה דער אין מאסן ארבעטנדע די פון זייט דער אויף

 אומגעריכטע אן אונז פאר געווען את פראקלאמאציע דאזיגע די קאפיטאל.
 די אז דערזעהען, מיר האבן צוגעקוקט, גוט אבער זיך האבן מיר אז גייס.

 פון אומבייטונג די יוגנט". יידישער דער "צו געהייסן: האט פראקלאמאציע
 שאיג האט דאקומענט אפיציעלן אין "אייראפעאישער" אויף יוגנט יידישער

אגיטאציע. אונזער פון כאראקטער דעם און ציל דעם פארדרייט גאבצן
 געבראכט אונז מ׳האט פראצעס. אונזער פון טאג דער געקומען ס׳איז

 צום באגעגנט באשולדיגטע דריי אלע זיך מיר האבן דארטן און געריכט אין
 געזעהען ניט זיך מיר האבן ליבערמאנען מיט ארעסט. נאכ׳ן מאל ערשטן

 שווא־ א אן. ארעסט פון געזעהען ניט איך האב אראנסאנען י$ר; אנדערהאלבן
 און געווען, אראנסאן את בן־יחיד נאכגעגעבענער א און נאטור דער פון כער

 * געווען את ער שטימונג; געדריקטער א זעהר אין געפונען זיך ער האט דעריבער
 את פארטיידיגער אראנסאנס טויט. צום פארמשפט׳ן אונז מ׳וועט אז זיכער,
 טוער געזעלשאפטליכער פראגרעסיווער און אדוואקאט באוואוסטער דער געווען
 גוט האב איך מוטיג. און פעסט געוויינליך, ווי געווען, את ליבערמאן מונקל.

 געזעל־ געהיימער א וועגן געזעץ פון פאראגראף דעם לויט אז פארש׳טאנען,
 דעריבער געפענגעניש. י^ר א צו העכסטנס פארמשפט׳ן אונז מען קען שאפט

אראנסאנען. בארוהיגן צו געסטארעט מיך איך האב
 עולם. גרויסער א געווען את זאל אין געריכט: פון זיצונג די געעפנט זיך ס׳האט

 פנימ׳ער, בייזע זעהר מיט לייט אלטע געווען זיינען ריכטער פיר אדער דריי אונזערע
 קיין ניט געמאכט אויך האט ביוראקראט, דיקער א פארזיצער, פון געזיכט דאס

 טיסנדורף, באקאנטער דער ארויס את אנקלאגער אלם איינדרוק. גוטן איבעריגם
 און הויכער א צייט, יענער פון פראצעסן פאליטישע אין ספעציאליסט א
 וועל־י פריים, טעמפער א און פינסטערער א אויסזעהען זיין לויט מאגערער, א

אכזריות. יעדער צו געגרייט את כער
 וועגן פראגע א מיט ליבערמאנען צו געווענדט זיך האט פארזיצער דער

 און אנגערופן זיך האט ליבערמאן גלויבן. זיין און פאמיליע זיין נאמען, זיין
 זיין צו אבער ניט, רעליגיע קיין האט ער אז געווען, מוסיף דעם אויף האט
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 רועגן פראגע דער אויף גלויבן. יידישן אין געווארן געבארן איז באדויערן
געענטפערט: ער האט ריכטונג, פאליטישער זיין

סאציאליסט־רעוואלוציאנער. —
 געענטפערט, איך האב פראגן, זעלביגע די געפרעגט מיך מ׳האט אלם

פארטיי. קיין צו ניט געהער איך באר סאציאליסט, א און ייד א בין איך אז
 מיר האט פרישטיקן, אריין זיינען ריכטער די בעת הפסקה, דער בשעת

 פארשטיי־ א זיך געפיבט זאל אין אז האראוויץ, פארטיידיגער, מיין געווען מודיע
 *רוסי די אז דערציילט, אים האט וועלכער געזאנדשאפט, רוסישער דער פון ער
 ארויסגעבן וועגן פראגע דער מיט ניט לגמרי זיך אינכערעכירט רעגירונג שע

בארוהיגט. פיל געוויינליך, אונז, האט דאס רוסלאנד. אוגז
 פיט מיך באזונדערס אונז, מ׳זאל אז געפאדערט, האט פראקוראר דער

 זעהר געהאלטן האבן פארטיידיגער אונזערע באשטראפן. שטרענג ליבערמאנען,
 האט יוריסטן בערלינער בעסטע די פון איינער מונקל, רעדעס. מיטלמעסיגע

 אזא איז ניהיליזם דער וואס דעם, מיט אראנסאנען פארטיידיגן געפרובט זיך
 נון ציטירט ער האט דערביי דענקער. גרעסטע די באהערשט וועלכע אידייע,

ווערטער: מעפיסטאפלס פאלגנדע די "פויסטן"
בעשטעהט וראם אללעס "אונד
געהט". גרונד צו עס דאסס ווערטה, איזט

 ל? האט ווארט, לעצטן אונזער זאגן צו פארגעלייגט אונז מ׳האט בעת
 ניט מיר מיט זאלט איר "וואס טאן: חוצפה׳דיגן א מיט אויסגערופן רמאן בע

 פארבלייבן. דאס וועל און סאציאליסט־רעוואלוציאנער, א געווען בין איך טאן,
 גענומען אים איך האב ווערטער די ביי ניט!׳/.. איך אנערקען געריכט אייער
 האבן אראנסאנען מיט איך געענדיגט. האט ער און פאלע, דער ביי ציהען

אפגעזאגט. ווארט לעצטן פון אונז
 אין אוועקגעפירט אונז מען האט טאג דריטן אויפן אדער צווייטן אויפן

 האט אפשיקן דעם פון פראצעדורע די אפגעמשפט׳ע. פאר געפענגעניש דער
 געווען זיינען הויף אין איינדרוק. שווערן א זעהר געמאכט אונז אויף שוין

 דורכגעגאנגען זיינען מיר בשעת און (,*שוצלייט ציילן צוויי אויסגעשטעלט
 אונז מ׳האט וועלכער אין קארעטע, גרינער דער צו ציילן דאזיגע די דורך

 די גייען "אט נאכגעשריען: און געזידלט אונז שוצלייט די האבן אריינגעזעצט,
 "^ט גאט!" פארלייקענען און קיסרים די אויף שיסן וואס זשידעס, פארפלוכטע

 אויף און מיר אויף אנגעוויזן זיי האבן — הויפט־פירער!״ די זיי, זיינען
■ליבערמאנען.
 א געבראכט אויפזעהער דער מיר האט חודש פערטן אדער דריטן אויפן

אומצוגיין ניט כדי באשעפטיגן, מיך זאל איך וועלכער מיט האנט־ארבעט,

 פאליציאנטן. /
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 מיר מען האט טאג יעדן בלומען. קינסטליכע מאכן געגעבן מיר מ׳האט ליידיג.
 פאפיר. בלעטלאך געפארבטע קליינע צאל געוויסע א און דראט שטיקלאך געבראכט

 א האנט לינקער דער אין נעמען זאל איך אז געפאדערט, מיר פון מ׳האט
 פיר דריי, צו זייטן ביידע פון אים אויף אנטשעפן און דראט גראבן שטיקל

 מין א ווי ארויסגעקומען איז געטאן דאס האב איך אז פאפיר. פון בלעטלאך
 וואל־־ זייערע באפוצט האבן פרויען ארימע בערלינער די וועלכע מיט צווייגל,

 בלומעז קינסטליכע אלם אויך געדינט האבן צווייגלעך זעלביגע די הים. וועלע
 מיך האט בלעטלאך, נאך האבן געדארפט האב איך אז וואזאנעס־טעפלאך. אין

 דאזיגע די האט וועלכער ארעסטאנט, דעם צו אוועקגעפירט אויפזעהער דער
 אנדע־ קיין געווען ניט איז ארעסטאנט דאזיגער דער פארפארטיגט. בלעטלאך

 צי פייהיג זעהר געווען באוואוסט, ווי איז, ליבערמאן ליבערמאן.—ווי רער
 ליטאגראף, א זעצער, גוטער א זעהר געווען איז ער האנט־ארבעטן. אלערליי

 אויסגענוצט אויסגעצייכנט ער האט מעלות אלע דאזיגע זיינע און קאליגראף, א
 געפענגעניש אין דא "וופעריאד". זשורנאל לאווראוום פון רעדאקציע דער אין

 *צוקלייענ קארטאן׳ שטיקלאך אפגעפארבט געשמאק פיל מיט ליבערמאן האט
 וועלכע בלעטלאך, יעגע געווען זייגען דאס און דרעטל, דינעם א צו זיי דיג
 אויס־ דראט, גראבן אויפן אנגעטשעפעט האבן ארעסטאנטן אנדערע און איך

 שלעכט. ניט אויסגעזעהן דאן האט ליבערמאן צווייגלאך. די דערפון ארבעטנדיג
 בא־ געדארפט שוין איך האב אינגיכן ווייל געזעגנט, אים מיט מיך האב איך

 פון ליבערמאנען: מיט זיך זעהען לעצטעס מיין געווען איז דאס ווערן. פרייט
באגעגגט. ניט מער אים מיט שוין מיך איך האב אן דעמאלט

 אנשטענדיגע גאנץ פארעפנטליכט האט פרעסע בורזשואזע דייטשע די
 סאציאליסטישע, די אין פראצעס. אונזער וועגן באריכטן אומפארטייאישע און

 האט ארגאנען׳ געזעץ( אנטי־סאציאליסטישן דעם )צוליב אומלעגאלע דעמאלט
 ליבקנעכט, ווילהעלם פון ארטיקל בייזער א זעהר אונז געגן אפגעדרוקט זיך

 ה. ד. באקוניסטן, פאר מיך, באזוגדערס און געהאלטן, אונז האט וועלכער
אנארכיסטן. פאר

 רעגירונג, דער חנפה׳נען געזוכט האבן וועלכע צייטונגען, רוהישע די
 "נאוואיע דער ביי פיינדליך. און איינזייטיג גאנץ פארהאלטן אונז צו זיך האבן

שייקע׳/ "אינטערגאציאנאלע די געהייסן מיר האבן וורעמיא"

 אונז וועגן געווארן פארעפנטליכט זיינען "קלאדעראדאטש" דעם אין
פערזן: הומאריסטישע פאלגנדע די

 אראנסאן אונד "ליבערמאן
ניהיליסטן; ביידע

 שאן, מאן זיעהט נאמען דען אן
קריפטען. קיינע זי דאסט
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 בונדע אים דריטער אלם
 —דאביי, גורעוויטש דער איז

 קונדע"." גוטער איין אויך
ליבערמאנען. וועגן זכרונות גורעוויטשעם זיך פארענדיגן דעם מיט

 —זעלבסט׳מארד, זיין וועגן ווערסיעם פארשיידענע—טעג לעצטע ליבערמאנם
 אנשישעמיטישע די צוליב מעלאנכ^ליש ווערט ליבערמאן—סבה. אמת׳ע די

 לי• פון אפשאצונג צוטרעפגדעע א—,נאראדאוואלצעם". די צווישן שטרעמונגען
ב^דוושוגג, און מדדת בערמאנם

 האבן געפענגעניש אין געזעסן איז ליבערמאן וואס חדשים, צוואנציג די
 איינמאל דעם פון אראפגעפירט נים אים האבן און ענערגיע, זיין געבראכן ניט

 אויפגעשריבן ליבערמאן האט געפענגעניש אין זיצנדיג וועג. אויסגעקליבענעם
 )אונזער נפשנו" "משאת נאמען מיטן ווערק גרויסע א ש י א ע ר ב ע ה אין
 סאציא־ דער ווי ליבערמאן דערציילט ווערק דאזיגן אינ׳ם האפענונג(. און ציל

 ער רוייזט אויסערדעם לאסאלן. און מארקסן פאר אנטוויקלט זיך האט ליזם
 אין שוין זיך געפינען טעאריע סאציאליסטישער דער פון יסודות די אז אויף,
 געפונען, ניט פתב־יד דאזיגן דעם מען האט טויט ליבערמאנם באך ביבל. דער
 טאג דעם פון לעבן ליבערמאנס וועגן געגאנגען. פארלארן ערגעץ־וואו איז ער
 ידיעות קלארע קיין זיינען טויט, זיין ביז געווארן באפרייט איז ער וואס אן,
 גיב איך וועלכע ווערסיעס, פארשיידענע ארום גייען דעם וועגן געבליבן. ניט
ע. ל א איבער דא

שרייבט: פריינד ליבערמאנם פון איינער
 נאכאמאל ליבערמאן אין באפרייאונג, זיין נאך תיכף ,1879 יאר ״אין

 הילף דין מיט געווארן געגרינדעט איז דארט לאנדאן. קיין פארן צו געקומען
 האבן מיר עקסיסטירט. פיל ניט אויך אבער האט וועלכע געזעלשאפט, נייע א

 צו אנהויבן און ארויסצוגעבן ניט זאך קיין העברעאיש אויף מער באשלאסן
 "זאל בראשור די געווארן פארעפנטליכט איז אופן דעם אויף יידיש. שרייבן

 יידיש, אין אנשרייבן געוואלט אויך עפעס האט אליין ליבערמאן ליכט!" זיין
 דא־ דער צוליב און פרוי, א אין פארליבט זיך ער האט צייט יענער אין נאר

 דערשאסן ארום יאר האלב א אין זיך ער האט ליבע אומגליקליכער זיגער
אמעריקע". אין

 חדשים לעצטע ליבערמאבס וועגן דערציילט י ק ס וו ע ש ט ינ וו
פאלגנדעס:
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 גע־ בערלינער אין צייט זיין אפצוזיצן פארענדיגט האט ער ווי נאכדעם
 ענערגיש גאנץ זיך האט און לאנדאן קיין געקומען ליבערמאן איז פענגעניש׳

 דארטן זיך באטייליגן צו כדי רוסלאנד, קיין אפפארן וועגן צוגרייטן גענומען
 אים אין זיך האט ווין אין ווייל באר באוועגונג רעוואלוציאנערער דער אין

 קאנספיראטאר, א פון מעלות נויטיגע די ניט באזיצט ער אז ארויסגעוויזן,
 דער אין נעמען צו אנטייל אים דערלאזן צו ניט באשלאסן פריינד זיינע האבן

 קיין אפגעפארן ליבערמאן איז דאן סאציאליסטן. רוסישע די פון טעטיגקייט
 די דערשאסן. זיך ער האט געקומען, אהין איז ער ווי באלד און ניו־יארק,

 אנדערע געווארן. אויפגעקלערט ניט נאך איז זעלבסטמארד דאזיגן פונ׳ם סבה
 האבן ווידער אנדערע ליבע; א מיט מעשה א געווען איז דא אז געזאגט, האבן

 עגמת־נפש גרויס פון לעבן דאס גענומען זיך האט ליבערמאן אז דערציילט,
 פון פיל אומגעקומען זיינען אומפארזיכטיגקייט זיין דורך וואס דעם, איבער

 האסעלמאן, באוואוסטער דער סאציאל־דעמאקראט, בערלינער א חברים. זיינע
 עט־ קבר זיין אויף געזאגט האט ניו־יארק, אין געוואוינט דאן האט וואס
 ווערסיע. צווייטע די אונטערשטרייכט האט ער וועלכע אין ווערטער, ליכע
(,*צוזאמען" געווירקט סבות ביידע האבן דא אז מעגליך, ס׳איז

]. 891 מבער דעצ ,צ״קונפב/ *(

 באש איז מיר ווי לויט אז אויפצוקלערן, נויטיג פאר איך געפין דעם צו
 זיינע ביז ליבערמאנען צו נאהענט געשטאנען איז וואם פערזאן, א פון קאנט

 בין האט ליבערמאן ריכטיג. ניט ווערסיעס ע ד י י ב די זיינען מינוטן, לעצטע
 וועלכע פרוי, זיין מיט קארעהפאנדירן צו אויפגעהערט ניט טאג לעצטן זיין
 תמיד איז ליבערמאן סובאלק. אין קינדער אירע מיט וואוינען געבליבן דאן איז

 * דארף דערצו קינדער. זיינע צו פאטער הייסער א און מאן טרייער א געווען
 ניו־ קיין לאנדאן פון געקומען איז ליבערמאן בשעת אז באמערקן, נאך מען

 רעזיגנירטער געדריקטער, א זעהר אין געווען דאמאלסט שוין ער איז יארק
 מרה־שחורה זיין זיך האט ניו־יארק אין מעלאיכאליע. צו נוטה און שטימונג

 א וועגן ד^ האט געזונט־צושטאנד אזא ביי טאג. צו טאג פון פארשטארקט
זיין. געקענט ניט רייד שום קיין ליבע ס׳איז וועלכער

 מעלאנכאלישע זיין ליבערמאנען ביי ארויסגערופן ה$ט וועלכע סבה, די
 ביי אנטפלעקט זיך האט וואס שטרעמונג, אנטיסעמיטישע די געווען איז שטימונג

 אז דערוואוסט, ליבערמאן זיך האט לאנדאן אין נאך "נאראדאוואלצעס". די
 טענדעג־ יידנפיינדליכע מערקן גענומען זיך האבן "נאראדאוואלצעס" די צווישן
 די געגן פראטעסט־אויסדרוק אלס פאגראמען די צו הסכם שטילער א און ציעס

 אייג־ שווערן גוואלטיג א געסאכס אים אויף האט דאס און עקספלאאטאטארן,
 און נאציאנאליסט, הייסער דער דערוועקט זיך האט ליבערמאנען אין דרוק.
טיט איז עס וויפיל אויף כאטש האבן זאל סאציאליזם דער אז געדאנק, דער
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 אע־ אים האט פאלק׳ יידישן פונ׳ם פארניכטונג פיזישער דער צו געטראגן
 טרויש ווערן צו אנגעהויבן ה$ט ער צושמעטערט. און נידערגעשלאגן גאנצן
 טאג צו טאג פון צומישטער, א צוטומלטער, א ארומגעגאנגען איו עריג,

 דאס ער האט לאנג פינסטערער. מרה־שחורה׳דיגער, געווארן ער איז
 זיך ער האט פרימארגן איין אין און אריבערטראגן, געקאנט ניט אבער

— — — — — — דערשאסן

 דעם פון לעבן דאס איבערגעריסן צייט דער פאר זיך האט אזוי אט
 ארבעטערש יידישער היינטיגער דער פון באשעפער דער לאסאל", "יידישן

באוועגונג.
 זיינע פון איינעם דורך געוואוץ אפגעשאצט ליבערמאן איז קורצן אין
ווערטער: צוטרעפנדיגע פאלגנדע די אין פארערער
 וועלט דער מיט יידישקייט טראדיציאנעלער אלטער דער פון וועלט "די

 ער;70 די פון פארשטעלונגען סאציאל־רעוואלוציאנערע פארפלאנטערטע די פון
 די ליבערמאנען. אין איינגעלעבט אופן מערקווירדיגן א אויף זיך האבן יארן
 זיך האט און אלטע, די אינגאנצן פארשטויסן ניט אים אין האט וועלט נייע
האט וועלט־אנשויאובג ליבערמאנס סינטעטיש; אויפגעגאסן ניט איר מיט
 אפגע־ זיך האבן וועלכע שטיקלאך, פון הורבע א פארגעשטעלט זיך מיט

פון וועלטן. פרעמדע צוויי פון צוזאמענשטויסונג דער דורך בראכן
סא־ אונז, פאר אז איבערצייגונג, שטארקע א געווען איז זייט איין

 אנדער דער פון און ,נאציאנאליטעטן קיין ניטא זיינען ,ציאליסטן
רייך איז יידישקייט די אז באוואוסטזיין, דאס געלעבט האט זייט
 פאר נוצליך זעהר איז קיום זייער וואס ווערטן, קולטורעלע=נאציאנאלע מיט
 נייגונג פארבארגענע אינסטינקטיווע, אן ווי עפעס און מענשהייט, גאנצער דער

 אפצולייקענען געהייסן האט איבערצייגונג ערשטע די ווערטן. ד^זיגע די צו
 אויה־ זיך יידן די באפוילן האט און אלט, איז עס וואס אלץ צוצושטערן און

 צווייטע, דאס און באפעלקערונג, ניט־יידישער ארומיגער דער מיט צוגיסן
 פארצייטיגער, דער צו געצויגן האט זעלבסט־באוואוסטזיין נאציאנאלע דאס

 און שמיטות ביבלישע די מיט טראדיציעס, אירע מיט עלטער גרויער
 מיט צוזאמענגעגאסן אים אין זיך האט בילדובג אייראפייאישע די יובל׳ען.

 באזונדערן דעם מיט איבערצייגונגען דעמאקראטישע די און גמרא־פלפול, דעם
 און אקטיוו זעהר נאטור דער פון זייענדיג אריסטאקראטיזם. ישיבה־בחור׳שן

 אונטערטעניג געקענט האט וועלכער ארגאניזאמאר, גוטער א און טעטיג
 ארגאניזאציעס, יידישע באשאפן שטענדיג ליבערמאן האט מענשן, זיך צו מאכן
 ער וועלכן צו צוועק, דעם געוואוסט ניט ריכטיג אויף ער האט קיינמאל אבער

זיי. באשאפט
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 שטיקער צובראכענע די פון הורבעס די געגנזאצן, דאזיגעשפעפון די אבער
 איבער־ אומבאגרעניצטער הייסער, זיין דורך צוזאמען געווארן באהעפט זיינען

 דעם אין גלויבן פעסטן זיין דורך אידעאל, געזעלשאפטליכן צום רגעבנהייט
 נאהענטקייט דער אין און גערעכטיגקייט, און גוטסקייט פון נצחון ענדליכן

 דער צו ליבע טיפער זיין דורך און איבערקערעניש, סאציאלער דער פון
(.*פאלק" זיין צו און "מענשהייט"

.225 זייטל ,1911 סטאריג^״ "יעווריוכק^ *(



צוקערמאן. אליעזר
(.1886—געשטארבן $1848—)געבארן

1.

 עפנט "השחר" ביבל א—וואויללערנער אלם ציקערמאן—עלטערן. צוקערמאנם
 צו באשליסם צ-קערמאן—שירים. צו חשק צוקערמאנם—אויגן. די אויף אים

 וועג אין אים מ׳כאפש—עלטערן די פון אנטלויפט ער—ראבעער. שטודירן
 מאחי• אין השכלה-באוועגינג די—מאהילעוו. קיין צוריק אים מ׳ברענגט און

לע פרויווילינער א ווערט ער—טוער. געזעלשאפטליכער אלם צוקערמאן—לעוו.
 מ׳רעדט—"המליץ". אין קארעספאנדענט א וועיט ער—תלמיד-תורה. אין רער
 א ווערן צו געטריבן אים ס׳האט וואם—פלענער. בידע זיינע—שידוכים. אים

 טיט קארעספאנדירט צוקערמאן—ערציילובג. העברעאישע זיין—סוציאליסט.
יאוש. גרוים אין מרירן פאלט צוקערמאן—סמאלענםקינען.

 אומפארמעג־ ביי מאהילעוו אין געווארן געבארן איז צוקערמאן אליעזר ..
 אן יוגנט פריסטער זיין פון אים האבן וועלכע עלטערן, פאנאטישע לעכע,

 ישיבות. אין דערנאך און חדרים/ אין אנפאנג פון תורה, מיט נאר געשטאפט
 ביתי אינ׳ם געלערנט אליין צוקערמאן שוין האט אלט יאר 15 ערשט זייענדיג

 שם א געהאט האט און צוקערמאן, שמעריל קרוב, נאהענטן זיין פון מדרש
 זיינער איינער אז מאכן/ געדארפט אמאל זיך האט עילוי. אן פאר שטאט אין

 וועלכן "השחר״^ו ביכל א טראגן צו געבראכט אים האט בחור׳ל באקאנטער א
 און געזוכט שוין ער האט נאכדעם חשק. גרויס מיט איבערגעלייענט האט ער

 גע־ ער איז ארום אזוי און השכלה־ביכלאך, אנדערע לייענען צום באקומען
 גע־ איז "שחר" פון רעדאקטאר דער סמאלענסקין, וועלכן ביי משכיל, א ווארן
 אויף האבן איינדרוק שטארקן באזונדער א וועג־ווייזער. א און נביא א ווען
 וועלכע גארדאן, ליב יהודה פון שירים די געמאכט צוקערמאנען יונגן דעם
 יע• ניגון. הארציגן א מיט און תהתפעלו גרוים מיט לייענען פלעגט ער

 פייער א אנגעצונדן האט "שחר"/ -אין געדרוקט זיך האט וואט שיר, נייער דער
 שרייבן צו אנגעהויבן אליין ער האט פארבארגענערהייד און נשמה/ זיין אין

שירים.

 איבער• גרויסע א צוקערמאנען אין ארויסגערופן האבן השכלה־ספרים די
 גענומען אפט האט לערנען/ פון אפגעריסן ביסלאכווייז זיך האט ער קערעניש.
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 לער־ צו שטיל דער אין אנגעהריבן האט ארן זייט, א אן גמרא די אוועקלייגן
 זשיטאמיר אין אוועקצופארן געווען איז אידעאל זיין למודים. אלגעמיינע גען
 באקאנט ער האט טאג געוויסן א אין ראביבער־שול, אין דארטן אבצוקמען און

 פאמיליע גאנצע די און עלטערן די באשלום. זיין מיט עלטערן די געמאכט
 אים האט פאטער זיין און אויפגעבראכט, שטארק געווארן אים אויף זייבען

 אבער האבן צוקערמאנען אריף רעפרעסיעס. שטרענגסטע די מיט געסטראשעט
 געווארן פארקערט, באך, איז ער געווירקט; קנאפ־וואם סטראשובקעס אלע די

 פארל^זן ער האט פארבאכט זומערדיגן איין אין און באשלוס, זיין אין פעסטער
 אנטלויפן צוקערמאנס מיט זשיטאמיר. קיין אנטלאפן איז און עלטערב־הויז דאס
 זיך האט און פאסט געבומען האט פאטער דער מאהילעוו• גאנץ געקאכט האט

 דארטן און האמעל, אין אנגעיאגט אים האט ער ביז אים, באך לויפן געלאזן
מאהילעוו. קיין אהיים זיך צוריקקערן גענויט פאליציע מיט אים ער האט

 צוקערמאן זיך האט עלטערן די אויף דערביטערט און דערצארנט זעהר
 איבערצו־ צומאטערט זיך האט פאטער זיין וואס מאהילעוו. קיין צוריקגעקערט

 האט ער וועלכע געדאנקען, נארישע זיינע אוועקווארפן זאל ער אז אים׳ רעדן
 איז גמר״א, דער צו נעמען צוריק זיך זאל און מוח׳ אין אריינגעשלאגן זיך

 יענער פון זיך האט עלטערן די מיט צוקערמאנען צווישן אומזיסט. געווען אלץ
 ביי פארבליבן איז צוקערמאן וואנט. אייזערנע אן ווי אוועקגעשטעלט אן שעה
 קענען וועט ער ווען מאמענט פאסיגן א אויף געווארט האט און זייניגע, דאס

אנטלויפן. מאל צווייטן א
 אינטעליגעב־ יידישער מאהילעווער דער צווישן זיך האט צייט יענער אין

 באזונדערע א געדאנק. סאציאליסטישער דער פארשפרייטן צו אנגעהויבן יוגנט טער
 סמאלענסקיבען, און ן מאפ פון־ חסידים הייסע בחורים יידישע פון גרופע קלייבע

 ארבעט, קולטורעלער געזעלשאפטליכער, מיט אפצוגעבן אבגעפאנגען זיך האבן
 יידישן אויפ׳ן אבער אדיין"׳ פאלק אין "גיין—געהייסן דעמאלט ס׳האט ווי אדער

 אפגעלאזענע די אויסבעסערן גענומען זיך האבן בחורים דאזיגע די שטייגער.
 און ארדענונגען מאדערנע נייע, איר אין מאכן צו תלמוד־תורה׳ מאהילעווער
 געהערט האט גרופע ר דע צו הויך. געהעריגער דער אויף איר אוועקשטעלן

 פון אינטערעסן די צו איבערגעגעבן זיך האט צוקערמאן דיגעזאן. יעקב אויך
 האט און געלערנט זיי מיט האט לעבן, און לייב מיט קינדער קליינע ארימע די

ערציהונג. זייער אויף כחות פיל אוועקגעלעגט
 פון קארעספאנדירט מאל פאר א צוקערמאן האט צייט דערזעלביגער אין
 שרייבן פרובן צר מוט צוגעגעבן אים האט דאס און "המליץ", אין מאהילעוו
 "המליץ" אין פארעפיטליכט ער האט ארום צייט קררצער א אין זאכן. גרעסערע

 קינדער־ערצי" יידישער פארדארבעיער דער וועגן פעלעטאן געזעלשאפטליכן א
רושם. א געפאכט צייט זיין אין האט פעלעטאן דער הונג.

 ס׳האבן שדוכים. ריידן צו אנגעהויבן צוקערכאנען מען האט דערוויילע
 ארומיגע די אין אויך און גופא מאהילעוו אין בעלנים געפונען אים אויף זיך
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 פון ארויס ניט זיינען שדכנים קיין געוואוסט. אים וועגן מ׳האט וראו שטעט,
 חתן דער ער, פאטער; צוקערמאנס נאר גערעדט האט אלעמען מיט און שטוב,
 דעמאלט האטזיךשוין ער געשוויגן. האט און צוגעקוקט פאסיוו זיך האט אליין,

 ראבינער" וועגן אנטלויפן. וועגן אלץ און פלאן, גייעם א מיט ארומגעטראגן
 געצויגן שוין אים האט איצטער טראכטן. צו אויפגעהערט שוין ער האט שול
 געוואלט אים זיך האט ווייט זעהר ווייט, אויסלאנד. אין באר זשיטאמיר, קיין ניט
 פאר אים באטראכטן וועלכע עלטערן, די פון סביבה, היימישער דער פון זיין

 מיט זיך אינטערעסירנדיג ניט האנט צו האנט פון איבער מ׳גיט וואס חפץ, א
 פאסירט האט דאמאלסט גראד מאהילעוו. פאנאטישער דער פון און ווילן, זיין
 האבן עלטערן די וואס מיידל, יונג געבילדעט א אז געשיכטע, די מאהילעוו אין

 געוואלט ניט האט זי וועלכן יובגנמאן, א מיט האבן צו חתונה געצוואונגען זי
 דער אויף האט געשעהעניש דאזיגע די אויפגעהאנגען. עגמת־נפש פון זיך האט

 אנ־ איינדרוק. געוואלדיגן א געמאכט יוגנט אינטעליגענטער יידישער מאהילעווער
 וועל־ סאציאליזם, צום אוועק רושם דאזיגן דעם אונטער זיינען זיי פון דערע

 אים אויף ווערן וואס קייטן, אלערליי פון יהיד דעם באפרייען וויל כער
 אויך געווען איז זיי צווישן זיין. ניט ס׳זאל זייט וועלכער פון ארויפגעלייגט

צוקערמאן.
 אנגע. צוקערכאן האט פאסירונג אייבנדערמאנטער דער פון יסוד אויפ׳ן

 "עולם נאמען מיטן ערציילונג אן טאג־ביכל א פון פארם דער אין שריבן
 אין אפגעדרוקט באלד זיך האט וועלכע וועלט(, איבערגעקערטע )אן הפוך"

(.*אויסגענומען זעהר לעזער העברעאישע דאמאלסטיגע די ביי האט און "השחר",

,69 זירטל דורות״ ליטער^רישע ״דריו זעה *(

 קאמף דעם וועגן ניט אפילו זיך האנדלט ערציילונג דאזיגער דער אין |
 בעלי־בתים, און ארבעטער צווישן רייבונגען וועגן קאפיטאל, מיט ארבעט פון
 לאגע, אויסערע די אויבנאויף פון אפילו דערמאנט ניט אים אין ס׳ווערן און

 געפינען צו לייכט גאנץ איז פונדעסטוועגן און וכדומה, רעזשים מלוכה׳שער דער
 שרייבער אויפ׳ן געהאט ס׳האבן וואס השפעה, דער פון סימנים פיל אים אין
 ציט סוף צום ביז אנהויב פון טעאריעס. סאציאליסטיש־מאטעריאליסטישע די
 די געגן פראטעסט שטארקער א שנירל רויטער א ווי ערציילונג דער דורך זיך

 רעדלפירער, קהל׳שע די געגן לעבנס־ארדענונגען, צופוילטע עקסעסטירנדיגע
 דעם, געגן עיקר דער און לעבן, געזעלשאפטליכע דאס דעמאראליזירן וואס
 וואס דער אויסגעריסן. ווערט צדיק דער און טאג גוטן א לעבט רשע דער וואס

 דאזיגער דער אין אויסגעפינען קען שורות די צווישן לייענען צו פארשטייט
 באגייסטערונג א און רייכע די צו באציהונג פאראכטליכע א אויך ערציילונג

 —מאסע עלנדער דער פון פריינד לערער, יונגע המון. פאר׳ן פאלק, פאר׳ן
 די תכלית א צו בריינגען ווילן—ערציילונג דער פון העלדן די זיינען אזעלכע
 זיי ווילן זיי תלמוד־תורה, שטאטישער דער פון תלמידים די קינדער, ארימע
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 נוצ׳ ווערן קענען צייט דער מיט זאלן וואס מענשן, פאר מאכן און אויסבילדן
 דיק־בייכיגע די צוגיין אבער קומען געזעלשאפט; דער און אליין זיך ליך

 זייער אין זיי שטערן און גבירים, אפגעפרעסענע און זאטע די קהל׳ס־לייט,
 טוער, געזעלשאפטליכער ענערגישער א יזנגערמאן, איבטעליגענשער א ארבעט.

 איז און אידיייען זיינע מיט איינשטימיג איז וועלכע מיידל, א אין זיך פארליבט
 אר־ געזעלשאפטליכער דער נשמה דער מיט און גוף מיט׳ן איבערגעגעבן אויך
 די ניט דערלאזן וואס עלטערן, גרויזאמע שלעכטע, אבער זיך געפינען בעט;
 אנדערן דעם פון איינער זיי צושיידן און צוזאמענצובינדן, זיך נשמות יונגע
) געוואלד. מיט

 מקורב גרויסער א געווארן צוקערמאן איז ערציילונג דאזיגער דער דורך
 זיינע אין קארעספאנדירן. צו אים מיט אנגעהויבן האט און סמאלענסקינען, צו

 סאציאליסטישע זיינע פארבארגן אים פון ער האט סמאלענסקינען צו בריוו
 מאהילעוו אין וואט דעם, אויף באקלאגט אים פאר נאר זיך האט ער געדאנקען;

 ניט לעבן אין צוועק קיין צו זיך קען ער און לאבוד אוועק פעהיגקייטן זיינע גייען
 דער אין אמות ד׳ ענגע זיינע פון ארויסרייסן וועלן זיך וואלט ער דערשלאגן;

 וואוהין און דאס, מ׳טוט אזוי ווי ניט אבער ער ווייס אריין, וועלט ברייטער
 באדויערט תשובות זיינע אין האט סמאלענסקין ווענדן. און קערן זיך זאל ער

 טאן. צו וואט עצה קיין געגעבן ניט אבער אים האט און לאגע, צוקערמאנם
 יאוש גרויס אין אריינגעבראכט און אויפגערייצט זעהר צוקערמאנען האט דאס
אפהענטיגקייט. און

*11

 עלטערן די—אנטלויפן. צו מאל צווווטן א הכנית נויטיגע די מאבט צוקערמאן
 אין ארוין פאלט צוקערמאן—פלאן. זיין אויטפירן ניט קען ער און אים, היטן

 ם־ן אנטלויפט ער—חת־גה. האט נעדאנק.-צוקערמאן נייער זיון—יאוש. גרוים
 נרעניץ עסטרייבישן ביים—וואלין. איבער צופים וואנדערן זיין—שטוב שווערם

 —רב. קראקער ביים—גאליציע. דורך גאננ זיין—סבנה. א פון ניצול ער ווערט
 דער—ן. י ו ו קיין פארט און ג, ר ו ב ם ע ר פ קיין פארם ער אז זאגט, ער

 האט און בילדונג פאר זיך נעמט ציקערמאן—סמאלענטקינען. ביי קבלת-פנים
 צ־קערמאן—בערלין. אין סאציאליסטףקאלאניע מאהילעווער די—חרטה. באלד

 צוקער•—זעצעריי. לערנען זיך זאל צוקערטאן אז באשל־ם, דער—בערלין. אין
און דרוק, סמאלענסקינם אין אן קימט ער—ווין. קוון אים זיך קערט מאן

זעצער. א פאר אוים זיך לערנט

 זיין פעסטער געווארן מער אלץ צוקערמאנען ביי איז טאג צו טאג פון
 די דערצו מאכן אנגעהויבן ער האט שטילן דער אין אנטלויפן, צו באשלוס
 האט רעכענונג זיין לויט און ווינטער, אנפאנגס געווען איז דאס הכנות, גויטיגע
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 נאר ס׳וועט ווי פרילינגס־צייט, צו און פארטיג, ווערן געדארפט פסח ביז ער
 אבער איז ער פוס. צו אריין וועג אין זיך אוועקלאזן ווארימער, ווערן עפעס
 ער אז באמערקט, אים אין האבן עלטערן זיינע אז אומפארזיכטיג, אזוי געווען
 אן דאמאלסט פון האבן און אנטלויפן, צו מאל צווייטן א זיי פון צו זיך גרייט

 איז צוקערמאן ווען אז ווייט, אזוי געקומען ס׳איז טריט. זיינע היטן גענומען
 פון צי נאהענטן דער פון צי באלייט פאטער דער אים האט גאס, אין אוועק

 אויג זיין אים פון ער האט שורה אונטערסטער דער אין אבער ווייטן, דער
 תשעה־־ נאך געווען שוין ס׳איז שבועות, אריבער שוין ס׳איז אראפגענומען. ניט

 פאסנדיש די זיך פאר געפינען געקאנט ניט אלץ נאך האט צוקערמאן און באב,
 איז צוקערמאן ארן זומער, דער אוועק איז אזוי אנטלויבן. צום געלעגנהייט גע

מאהילעוו. אין זיצן געבליבן
 ער געפונען. דאן צוקערמאן זיך האט שטימונג געדריקטער א זעהר אין

 זאל ער אז דערביי, געהאלטן ס׳האט און מוט, דעם אינגאבצן פארלארן האט
 און געדאנק, א אויפגעבליצט אים אין האט מאל א מיט מעלאנכאליש. ווערן

 ווילדלאך, און פרעמד אויסגעוויזן לכתחלה אים האט וועלכער געדאנק, דער אט
מאהילעוו. פון אויסגעלייזט סוף סוף, אים האט

 בית־ פון געקומען איז פאטער זיין אז איבדערפריה, טאג געוויסן א אין
 ארומגעזעוזן, זיך האט ער אז געזאגט, און צוגעגאנגען אים צו ער איז מדרש,

 באשלאסן דעריבער האט און בחור, א אומצרגיין ניט תכלית קיין ס׳איז דאס
 אויף שוין און שמחה, מלא געווען דערפון איז פאטער דער האבן. צו חתונה
 און געדויערט, ניט לאנג ס׳האט שדכנים. מיט געזעהן זיך ער האט מארגן

 וועלש בעל־הבית, רייכען מאהילעווער א פון איידים אן געווארן איז צוקערמאן
 אייג־־ אן געווען איז בעשערטע זיין קעסט. אויף זיך צו גענומען אים האט כער
 מאמע און טאטע וואס און הייסט גאט "וואס טוט פרום, און גוט מיידל פאך

טאכטער". יידישע "ערליכע אמת׳ע אן זאגך,
 פרייער. סך א געפילט צרקערמאן זיך האט שטוב אין שווער זיין ביי

 קיין אים אויף האט קיינער געהיט, ניט און נאכגעקוקט ניט אים האט קיינער
 ניט ער האט דאס ווי מער און טריט. זיינע געציילט ניט און געגעבן ניט השגחה

 גע־ גיי דאט פון גאר זיך ער האט חתונה דער נאך דריי חדשים א געדארפט.
 ארום וואכן פאר א אין ער האט מאל דעם און אנטלויפן, צום זיין מכין נומען

 ארוים ער איז טאג האלבן נאך פרייטאג געוויסן א אין פארווירקליכט. פלאן זיין
 טאג, ם ע ד אויסגעקליבן כיון א מיט האט ער געווארן. ניט איז און שטוב, פון

 נאכיאגן. לויפן ניט אים מען וועט שבת אום אז פאדשטאנען, האט ער ווייל
געורען. טאקי איז אזוי און

 דערהיים. פון אוועק צוקערמאן איז הוצאות אויף געלט וועניג גאנץ ^מיט
 וואו צופוס; ער איז געגאנגען וואהלין. אויף געטאן קער א גלייך זיך האט ער
 יידישע מיט אדער וועגלאך, פויערשע אויף אונטערפארן ער פלעגט וואו ניט

 פא בוידן זייערע אין זיך צו ארויפנעמען אים פלעגן וועלכע בעלי־עגלות,



55 זכרונווז

 איבער= און אויסרוהען, ער פלעגט שטעטל און שט<ןט יעדער אין רחמנות.
 פונאנדעררעדן זיך ער פלעגט אומעטום בית־המדרש. אין געוויינליך, נעכטיגן׳

 דאס און ^לוי׳שאפט, זיינע באווייזן פלעגט תורה, אין שטאט־לומדים די מיט
 געלט־שטיצעס, קליינע ארט יעדער אין במעט בעקומען צו געהאלפן אים האט
 ביז אנגעקומען ער איז אזוי וועג. אין אויסגעהאלטן דך האט ער וועלכע מיט
גרעניץ. עסטרייכישען צום

 צוקערמאן איז פאדוואלטשיסק, אין גרעניץ^שטעטל, לעצטער דער ביי
 לויט זשאנדארמעריע. דארטיגער דער פון הענט די אין אריינגעפאלן ניט שיער
 צו אריין דארטן ער איז וועג, אין געגעבן אים האט עמיצער וואס עצה׳ דער

 באשעפטיגן וועלכע מענשן, די צובויף זיך קומען עם וואו שיינקל, א אין יידן א
 דאנערשטאג א געווען ס׳איז גרעניץ. דעם לייט יונגע אריבערפירן מיט דך

 ארויסגענו־ און ווינקל א אין אוועקגעזעצט דך האט צוקערמאן און אוונט־צייט׳
 דער שיינקל אין אריין דעמאלט איז גראד עסן. צו וואס עפים זעקל פון מען

 תיבף אים צו ער איז צוקערמאנען׳ דערזעהענדיג און זשאנדאר, שטעטלדיקער
 געהאט דך ביי האט וועלכער צוקערמאן, פאס. א געפרעגט און צוגעגאנגען

 פאדווא־ קיין אהער געקומען איז ער אז געזאגט׳ האט פאם, רוסישן א בלויז
 דאס אז סארשטאנען, האט זשאנדאר דער קרובים. אלטע אויפצוזוכן לאטשיסק

 ס׳איז דאס דערזעהענדיג, ארעסטירן. געוואלט אים האט און ריכטיג, ניט איז
 דעם יידל צום בקשה א פיט ווענדן געפרובט צוקערמאן דך האט שלעכט׳

 "גוי׳אישע פון ראטעווען און האבן רחמנות אים אויף זאל ער אז שיינקער׳
 האט און העברעאיש, אין אויסגעדריקט צוקערמאן האט בקשה דאזיגע די הענט".

 פון מצוה גרויסער דער וועגן למימרהתלמודישער א מיט באנוצט דערביי דך
 א_בר־אורין, ייד א געווען גראד איז וועלכער שיינקער, דער בוים"."פדיוףש

 האט דאס' און למדן, א יונגענמאן א דך פאר דא האט ער אז דערזעהן׳ האט
 פאר אים מיט דורכקומען און זייט א אן זשאנדאר דעם אפצורופן באוואויגן אים

 צוקערמאן איז אזוי אט צורוה. לאזן יונגענמאן דעס זאל ער אז רובל, עטליכע
 דער מאהילעוו. קיין עטאפ מיטן ווערן צו אפגעשיקט סבנה פון געווארן ניצל

 שבת, איבער צוקערמאנען דך ביי אפגעהאלטן דאן האט שיינקער זעלביגער
 אים האט וועלכער פויער, באקאנטן א באשטעלט ער האט נאכטס צו שבת און

גרעניץ. זייט יענעם אויף אריבערגעפירט פארטאג
 אין אויך צוקערמאן דך האט רוסלאנד אין ווי שטייגער זעלביגן אויפ׳ן

 איבער געוואנדערט אזוי ער האט דריי חדשים א פוס. צו גיין געלאזן גאליציע
 אויסגעמאטערט און מיד קראקע. אין אנגעקומען סוף צום איז ער ביז גאליציע

 געפילט, האט ער קראקע. קיין פארשלעפט דך ער האט לעבן מיטן קוים און
 וועג. אין פאלן געוויס ער וועט ער, גייט און גיין, ניט שוין ער קען מער אז
 פארט רוסלאנד פון אזש אז דערציילט׳ אים האט און רב צום אריין איז ער
 האט רב דער ישיבה.פון-חתם־סו&ר. פרעסבורגער גרויסער דער אין לערנען ער
 יונגער־ דער אז דערזעהן׳ האט און לערגען אין פונאנדערגערעדט אים מיט דך



ציטראן ל. ש 56

 חתם־סופר׳ס דעם פון אליין זיינענדיג בישראל. גדול א ווערן צו עלול איז מאן
געווארן. געפעלן זעהר פרעסבורג וועגן פלאן צוקערמאנס אים איז פאמיליע,

 קרא' דער פון באקומען אים פאר האט און געווען משתדל זיך האט רב דער
 קיין נסיעה דער פון הוצאות די אויף געלט סומע געוויסע א קהלה קער

 ווארים גאנץ א געגעבן אויך אים נאך ער האט דערצו ווין. דורך פרעסבורג
 פרעסבורגער דעם קרוב נאהענטן זיין צו רעקאמענדאציע אויפגעשריבענע

ראש־ישיבה.
 באלד איז און בריוו, דעם מיט געלט דאס גענומען האט צוקערמאן

 פון ענד־ציל דאס באמת געווען איז וועלכע ווין, קיין באן מיטן אוועקגעפארן
 סמאלענ־ צו אוועק וואקזאל פון גלייך ער איז ווין קיין אנגעקומען נסיעה. זיין

 האט סמאלענסקינען ביי און נאכט, דער אין שטיק א געווען דאן ס׳איז סקינען.
 געבליבן פעקל זיין מיט צוקערמאן איז דעריבער געשלאפן. לאנג שוין סען
פריה. מארגן ביז טרעפ די אויף זיצן

 אין כאטש פרייבדליך, זעהר צוקערמאנען אויפגענומען האט סמאלענסקין
 רוסישע־יידי־ אזעלכע געווען. צופרידן גאנץ ניט קומען זיין פון ער איז הארצן

 וועניג; ניט ווין אין געווען דאמאלסט זיינען צוקערמאן ווי לייט יונגע שע
 זיי פון קיינער און לעבן, אין צוועק א זוכן צו געקומען אהין איז איטליכער

 זיינען אלע און איבערצוקומען, טאג א וואס מיט געהאט ניט דערוויילע האט
 געדארפט זיך ער האט אלעמען פאר און סמאלענסקינען, צו געקומען זיי

 אנדע־ און ערפאלג, געהאט השתדלות זיין האט שטענדיג ניט און זיין, משתדל
 אוט־ אים זיי זיינען דעם און'דורך אפזאגן, געמוזט ער האט לייט יונגע רע

געווארן. פרייבד
 ביל־ פאר זיך נעמען צו צוועק, מיטן ווין קיין געקומען איז צוקערמאן

 ער האט איצטער זיין. געוואלט ניט שוין ער האט ראבינער קיין דונג.
 באזונדערס פאר זיך האלטנדיג פאך. ס׳איז וועלכן א שטודירן צו געשטרעבט

 *סמא אינזשענער. שטודירן צו בדעה געהאט ער האט מאטעמאטיק, צו פייהיג
 סובסידיע מאנאטליכע א באקומען ערגעץ־וואו פון אים פאר דאן האט לענסקין

לערנען. אוועקגעזעצט זיך האט ער און
, ביכל, ׳ןפויא איינגעזעסן צוקערמאן אבער איז לאנג ניט
 פאר" שטארק סאציאליזס' דער מאהילעוו אין זיך האט צייט יענער אין
 אזויגערופענער דער צו צוגעשטאנען זיינען לייט יונגע יידישע פיל ברייטערט.

 און בחורים געווען דאס זיינען באזונדערם באוועגונג. "נאראדאוואליער"
 דעם אויף איז פאליציי מאהילעווער די פאמיליעס. רייכסטע די פון מיידלאך

 האבן יוגנט סאציאליסטישער יידישער דער צווישן און געווארן, אויפמערקזאם
 ^צו הויפט־אנפירער די אנגעהויבן האבן דאן ארעסטן. גרויסע אנגעהויבן זיך

 פריער א לויט אלע, זיי זייבען געלאפן און מאהילעוו. פון איינציגווייז אנטלויפן
 אין אנגעקליבן ביסלעכווייז זיך האט אזוי בערלין. קיין פלאן, אפגערעדטן

 וועלכע עמיגראנטן, פאליטישע מאהילעווער פון קאלאניע היבשע א ערליןב
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 דאזיגע די אגיטאציע. סאציאליסטישער מיט באשעפטיגט דארטן זיך האבן
 סאציאליסטישע גרעסטע די מיט קארעספאדענץ א אין געשטאנען איז קאלאניע

 האט אינסטרוקציעס אירע לענדער. אנדערע אלע אין און רוסלאנד אין טוער
 אין געוואוינט דאן נאך האט וועלכער ליבערמאנען, פון באקומען דאמאלסט זי

פארבאנד. סאציאליסטישן יידישן מיטן אנגעפירט האט ער וואו לאנדאן׳

 עכיגראנטנ־ מאהילעווער דאזיגער דער וועגן דערהערט האט צוקערמאן אז
 ער האט סוף צום אהין. ציהען גענומען באלד אים האט בערלין, אין קאלאניע

 אוועק איז און ביכער, די געווארפן האט איינהאלטן, געקאנט ניט זיך
 קרייזל. סאציאליסטישן אין אריינגענומען גלייך אים מען האט דארטן בערלין. אין

 זאל צוקערמאן אז געווארן, באשלאסן איז באראטונגען די פון אייבער אויף
 אויסלערגען בעסער זעהן זיך זאל און שטודירן, וועגן פלאן זיין אויפגעבן

 מיט זעצעריי/ לערנען זיך זאל ער אז געבליבן, ס׳איז מלאכה. ס׳איז וועלכע א
 פאר־ איז דאס וואו בערלין, אין ניט און זאך, דער נוצן קענען זאל ער וואם

 און דרוק׳ א האט כמאלענסקין וואו ווין, אין נאר קאסטן, גרויסע מיט בוגדן
 האט אויסערדעם ציל. זיין דערגרייכן צו העלפן זעהן געוויס אים וועט ער

 ווין קיין קומען זאל ליבערמאן אז דערביי, נאהענט געהאלטן דעמאלט שוין
 דעריבער און זשורבאל/ סאציאליסטישן העברעאישן זיין דארטן ארויסצוגעבן

מיטארבעטער. גוטן א באצייטנס באשטעלן געוואלט אים פאר מען האט

 דערציילט האט ער אז ווין. קיין אוועקגעפארן צוריק איז צוקערמאן
 בעסער זיך וויל און שטודירן, פון אפ זיך זאגט ער דאס סמאלעגסקיגען,

 פונדעסטוועגן אנגעקוקט. ווילד סמאלענסקין אים האט ארבעט, אן אויסלערנען
 ס׳איז וואס אלץ געטאן האט און דרוק, אין זיך צו אריינגענומען אים ער האט

 סמאלענסקין שטרעבן. זיין פון פארווירקליכוגג די אים פארלייכטערן צו מעגליך
 ווערן ארויסגעגעבן ס׳זאל אז געפועל׳ט, האט און געסטארעט אויך זיך האס

 פון וואט דעם, אויף קוקבדיג ניט סובסידיע פריערדיגע זיין צוקערטאנען
 וועלכן א צו זיך צוצוגרייטן אויף שטיצע די באשטימט אים מען האט לכתהלה

שטודיום. ס׳איז

 און פלייס, גרויס מיט זעצעריי דער צו גענומען זיך האט צוקערמאן
 איז ארוס יאר האלב א אין פארטשריט. גרויסע ארבעט דער אין האד״געמאכט

 באקומען האט און דרוק־-זעצער, די פון איינער ווי פאררעכנט געווען שוין ער
 סמ$" געווען מודיע ער האט דאמאלסט אלעמען. מיט גלייך שכירות וועכגטליכע
סובסידיע. דער פון $פ זיך זאגט ער אז לענסקינען,
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זז!.

 אוים• דאן האט צוקערמאן ווי—צוקערמאגען. סיט פאקאנטשאפם ערשטע מיון
 ליבער• טיט סמאלענסקינען צווישן דיספיטן די צו באציה־נגען זיינע—נעוויזן.
 העברעאישע זיינע—העברעאיש. צו ליבע באזוגדערע צוקערמאנם—טאנען.

 שום• דער "מאטל פאעמע זיין—שירים. ע ש י ד י י צוקערמאגם—עפיגראמען.
 פער! א—נאבאמאל". ווערן איבערגעשאפן מיז וועלט ,די שיר זיין—מער".

 נעקראסאוום צו פאראדיע העברעאישע זיין—שיר. דדישן דריטן א זיינעם פון
 צוקערמאבם—כתבים. פארבליבענע אימגעדרוקט צוקערמאנם—"עז׳ס&גןידפס^■,.
"השוזר". אין געדרוקט ווערט סקיצע סאציאליסטישע ריין העברעאישע

 געוואוינט איך האב—1876 יאר אין געווען איז דאס—צייט יענער אין
 מיך איך האב סמאלענסקינען, ביי איינגייער אפטער אן זיינענדיג ררין. אין

 אויס־ זיין פארבליבן מיר איז היום עד נאך צוקערמאנען. מיט באקאנט דארטן
 בלאנדין, א יונגערמאן, הויכגעוויקסיגער א געווען איז דאס זברון. אין זעהן
 באזונדער א געלעגן תמיד אבער איז פנים זיין אויף אויגן. בלויע טיפע, מיט

 זיך טראגט מענש דער אז מיינען, געקאנט מ׳האט אז באופן, פארביסנקייט,
 שטענ־ ער איז סמאלענסקינען ביי וועלט. גאנצער דער אויף כעם א מיט ארום

 גענו? ניט אנטייל קיין קיינמאל כמעט האט אומצופרידענער, אן געזעסן דיג
 געגנווארט זיין אין פלעגן וואס דיספוטן, הייסע די ביי געשפרעך. אין מען

 א נאר געווען ער איז ליבערמאנען, מיט סמאלענסקינען צווישן פארקומען
 דער־ צו געווען לייכט איז מינעס זיינע אן ווי ניט מער צושויער, בלויזער
 סמאלענסקינס אז און ליבערמאנען, מיט מסכים אינגאנצן איז ער אז קענען,

 אז געדענק, איך ערביטערונג. שטארקע א ארויס אים ביי רופן איינווענדונגען
 געמאכט ס׳האט ליפן; פארביסענע מיט זיצן ער פלעגט שמועסן דאזיגע די בשעת

 שטארקן גאנץ א ארויסזאגן וועלן עפעס וואלט ער ווי אזוי איינדרוק, דעם
זיך... אין עס דערשטיקט ער און איין, זיך האלט ער נאר ווארט,

 אויף אויגארטן־שטראסע דער אין געוואוינט דעמאלט האט צוקערמאן
 באקאנש היינט א—קאמיאנסקי משה בן־עיר, א זיינעם מיט קווארטיר איין
 זון א עסקן, ציוניסטיש־נאציאנאליסטישער און זשורנאליסט העברעאישער טער
 ה$ט און האנדלס־שול, א ווין אין באזוכט האט וועלכער עלטערן, רייכע פון

 עלטערן זיינע פון באקומענדיג אידייען. סאציאליסטישע די מיט סימפאטיזירט
 צו? שטיצן צו מעגליכקייט די געהאט ער האט געלט־סומעס, גרויסע לעבן צום

 די פון טייל א ווייל באנויטיגט, זעהר תמיד זיך האט וועלכער קערמאנען,
 אין פרוי זיין געשיקט ער האט דרוק, אין באקומען האט ער וואס שכירות,

 זיי אז געדעבק> און אריינגיין אפט גאנץ קאמיאנסקין צו פלעג איך מאהילעוו.
 זייער אויך זיי האט צוזאמען פארבונדן ברידער. ווי געלעבט ביידע האבן

 זיינענש שוין צוקערמאן, שפראך. העברעאישער דער צו ליבע שטארקע ביידנס
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 העברעאיש, שרייבן צו אויפגעהערט ניט האט סאציאליסט, פארברענטער א דיג
 אם געשריבן. און געזעסן ער איז שעה, לעדיגע א געהאט באר האט ער ווען

 סארקאסטיש־שפיציגע רוב דאס עפיגראמען, שרייבן צו געהאט ער האט ליבסטן
 פלעגט עפיגראמען געלונגענערע מער די טענדענציעס. וועלט־ברעכערישע מיט
 האט סמאלענסקין "שחר". אין דרוקן זיי זאל ער סמאלענסקינען ברענגען ער

 אנגענומענע שוין די אפילו און זיי, פון וועניג גאנץ באר אנגענומען אבער
 הוספה, א אין נאר גופא, "השחר" אינ׳ם ניט פארעפנטליכט ער האט עפיגראמען

 דאס האט צוקערמאנען (.*שער פונ׳ם זייט צווייטער דער אויף אויך אמאל און
 זיינע סמאלענסקינען פארצולייגן אויפגעהערט האט און אויפגעקאכט, זעהר

עפיגראמען.

יכל.3 טן41 צום הוספה דער אין יארגאנג 7 ,השחר״ למשל, זעה, *(
 ליטערארישע וי "דר זעה — וזין אין קרייזל טאהילעווער דאזיגן רעם וועגן ♦*(

,65 טל זיו רורןוז״

 אויך נאר העברעאיש, בלויז ניט געשריבן דעמאלט האט צוקערמאן
 פלעגט ער וועלכע שירים, באזונדערס געשריבן ער האט יידיש אין יידיש.

 מאהילעווער דעם דערנאך און קאמיאנסקי׳ן, איבערלייענען צוערשט געבן
 אי־ קרייזל דאזיגן דעם פאר צוקערמאן האט אמאל אז געדענק, איך קרייזל^ר

 דער געהייסן'"מאטל האט וועלכע פאעמע, יידישע א זיינע בערגעלייענט
 אפגעשריבן. פאעמע דאזיגע די דאמאלסט אים ביי מיר כ׳האב ר". ע ט שוס

 די בלויז גערעכעניש מיין אין פארבליבן מיר איז טאג הייגטיגן ביי
בית: ערשטן פונ׳ם פערזן ווייניגע פ^לגנדע

 יוסטער, קיין בעל־הבית קיין ניט העלד, מיין איז מיוחס קיין "ניט
שוסטער. דער מאטל ייד: געמיינער א באר

 סאכע, דער אין אקס אן ווי ימיו כל געהארעוועט
 משפחה. זיין פאר פארדינען צו ברויט שטיקל דאס
 חלושה, א ווייב א מיט קינדערלאך אכט

בירושה. מאמען דער פון—טשאכאטעצניצע א
 שמש, דעם יודל ביי שכנות אין ער האט געוואוינט

 אמות, ד׳ פון קלייגס א דירה׳לע א אין
הויך; דער אין בוידים־שטיבל אויפן
 רויך, און טשאד מיט פול תמיד
 ווענט די פון געגאסן האט ווינטער וואו
 געברענט. און געסמאליעט האט זומער און

פראכט. א פאלאץ, א בקיצור:
 נאכט דער אין שטיק א ביז פריה גאנץ פון דארט

 שוסטער־שטול צום צוגעשמידט מאטל איז
קאפול". איבער׳ן דרייען אין איינגעבויגן געזעסן
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 י "ד נאמען אונטערן שיר א אנגעשריבן צוקערמאן האט מאל צווייטן א
 שיר ם ע ד פון אויך ל", א ם א כ א נ ן ר ע ו ו איבערגעשאפן מוז וועלט
בית: ערשטן דעם נאד איך געדענק

ווארום פרעג: "איך
קרום אזוי איז

וועלט? די געבויט
בעל־מלאכה דער פארוואס

משפחה גאנצער זיין מיט
קעלט? און הונגער ליירט

פושטשאק, דער לעדיג־גייער, דער און
ליידאק, דער הולטאי, דער
גאס אין ארום זיך שלעפט וואס
פאס און פוסט
גדולה? און כבוד רייכקייט, האט

פולעז א יענער און גארנישט, ער ד האט פארוואס
יושר? דער איז תאו גערעכטיגקייט? די איז וואו
עושר? דעם שפייזן און הארעווען זאל ארימאן דער

קול: אויפן אויפהער אן אן מען דארף שרייען
נאכאמאל!" ווערן איבערגעשאפן מוז וועלט "די

 פאר־י זיך האט שורות צוויי לעצטע די מיט אז ד^ס, אויך געדענק איך
בית. יעדער ענדיגט

 פאר־ שוין האב איך וועלכן פון שיר, יידישן א צוקערמאנס פון נאך און
שורות: פאלגנדע די זכרון אין פארבליבן מיר ביי זיינען נאמען, דעם געסן

 צושטויסן, צובראכן, ווערן דארף "אלץ
גרויסן דעם קאהמאס פון און

בנין. נייער א ארויס דארף
גביר; קיין קבצן, קיין ביטא

סיד. די וואו אויבנאן, דער וראו ניט: כ׳ווייס
 שררות, קיין פריצים, קיין ניטא
 בית־הקברות; אויפ׳ן איז יחוס
 קנין. אייביגער קיץ דיין, מיין, ניטא
 זאוואד, אין פאבריק, אין נאד
ראד, דער ביי מאשין, דער ביי

רויך דעם פון קוימען, דעם פון
לעבט

שוועבט און
\— — — הויך" דער אין

 וועלכער שיר, א העברעא-יש אויף אנגעשריבן צוקערמאן האט אמאל
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 שיר דאזיגן דעם פון קז׳זזס^".30ז׳8"ן נעקראסאווס צו פאראדיע א געורען איו
בית: ערשטן דעם ווי ניט מער היום עד נלך איך געדענק

—.נשימה אש לב בדווים צעד כל "על
 צופיות: .עינינו מהפכות זרות,
 הרימה ראשה גם פורחת, עולה

 תחתיות. .ירדו .יאסת ונכ/ה
 ורמיה, *עולז .ועשו שעם אם
 בדרך, כשחל ותנפ״ו אהד על

 דומיה, .יאלמו וביטו, ולשני
 רב״הערך. איש הנהו, נכבד איש כי

 שהי, "עיני מול כאלה מעשים
 סוערת, רוחי גם המס, .ולך לכי

 נתתי: רם קול כואב לב ומעסקי
(*מסארת!" צרעת תהפכות־התבל,

 און העברעאיש אין אנגעשריבענע העפטן גאנצע געהאט האט צוקערמאן
 זיך ער פלעגט שטיפונג, גוטע א אין געווען איז ער ווען צייטנווייז, יידיש.
 נאך פרעגן און באקאגטע, פאר שריפטן זיינע פארצולייענען אנשלאגן אליין
 דערפון ער פלעגט גוט, אויספאלן פלעגט מיינונג די אז מיינונג. א דעם

 גארנישט און ליפן די פארבייסן ער פלעגט ניט, ווען האבן; הנאה שטארק
 ביזן אומגעדרוקט פארבליבן כתבים זיינע זיינען באקאנט איז מיר ווי ריידן.

טאג. הייגטיגן
 אנגעשריבן צוקערמאן האט זאך סאציאליסטישע ריין קליינע איין נאר

 פון געגנער גרויסער א זיינענדיג כאטש סמאלענכקין, און העברעאיש, אין
 אנגעשריבן געווען איז זאך די "השחר". אין אפגעדרוקט עס האט סאציאליזם,

 וועלכער טעם, איינציגער דער איז דאס און העברעאיש, גלענצנדן א זעהר אין
 זשורנאל זיין אין איר פארעפנטליכן צו סמאלענסקינען באוואויגן דאמאלסט האט
אינהאלט. מיטן מסכים ניט איז ער וואם דעם, אויף קוקנדיג ניט

 כאראקטעש העכסט איז סקיצע העברעאישע צוקערמאנס דערמאנטע די
תופס האבן משכילים־סאציאליסטן יידישע ערשטע די ווי דעם, פאר ריסטיש

 לץ8 טיר זעהן באטראכטן, מיר אויב לעבן אין טריט "יעדער עם: ד,יוסט יידיש אין ♦(
 טיט מרגטליכקייט די און קאם, דעם פארריסן האלט בליט, א־מרעכט זאבן: ווילדע פארקערטע,

 וו! אן אייגעם דעם אויף טען פאלם רעים, מעשיט אפ טוען צריו אז ערד. דער אץ ליגן אמת
 איז ער ודייל ודאנט, די ווי מ׳שטוטט מען, שווייגט אנדערן דעם ורענן און וועג, אין לייב א
 מיין נערארן דערביטערט ס׳איז און מעשים אזעלכע דערזעהן כ׳האב מאן. חשוב׳ער גרויסער, א

 ווייט$גט*צו מיין פון טיפעניש דער פון און נייסט, מיין האט טיר אץ אויסגעקאכט אץ הארץ
קרענק!" אייביגע מן וועלט! פארקערטע א אויסגעשריען: איך האב הארץ
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 ארן געדאנק, סאציאליסטיש־מאטעריאליסטישן דעם צייט זייער אין גערוען
 יידישער א אין ד$ איר ברענגן צו צוועקמעסיג פאר איך געפין דעריבער

איבערזעצונג.

* .17

 אעהאלט דער—מ^טאט. תלמ״דישע צוויי די—סקיצע העברעאישע צוקערמאנם
 פא׳ פרק 8—ארבעטער. אן טיט רייכן א צוזישן דיאלוג א—סקיצע. דער ן פ

עקאנאמין. ליטישע

 גע־ א ה. ד. הבא", ומעולם הזה מעולם "רעיון סקיצע די האט געהייסן
 צוקער־ האט מאטא אלם וועלט. יענער וועגן און וועלט ר דע וועגן דאנקען

 און השירים, שיר אויף רבה מדרש פון איינע מימרה׳ם, צוויי געבראכט מאן
זאגט. מימרה ערשטע די בתרא. בבא גמרא דער פון צווייטע די

 שווארץ הבא: בעולם דנאוה הזה בעולם שחררה— ^ץשוראר^אוןשרין(
 זאגט: מימרה אנדער די וועלט". ר נע ע י אויף שיין ארן וועלט ר דע אויף
 איינגעטיילט ס׳איז ררי ביט—הבא"-41עול של חלוקה הזה- עולם של כחלוקה "לא
וועלט". ע עב י איינגעטיילט איז וועלט, די

 צו אן איך הויב געלעגער, מיין אויף ארויף גיי איך ווען מאל ^ל״יעדעס

 מיין אין ארויף שווימען מינוטן יענע אין וועלט. דער פון פירובג די באקלערן
 אויף, בוי און וועלטן איין ווארף איך אנטווארטן, און פראגן פיל געדאנקען

 אום־ פיל אזרי דא דאם זיינען "פארוואם ווארף... און בוי בוי, און ווארף איך
 וועט—געטראכט פיל נעכטן איך האב דעם וועגן—וועלט? דער אויף גליקליכע

 איך האב אזוי לעבן?!"." דאס איז וואט צו טא יע, אריב זיין? אזרי תמיד דען
איינגעשלאפן... שטארק בין איך ביז געטראכט און געטראכט

 בארג שפק אויפן בארג. גרויסן א מיר פאר דערזעהן האב איך ערשט
 און בלוט, ווי רויט איז געזיכט זיין מאן, דיקער א און געזונטער א שטייט

 *בריליאב מיט רייך, זעהר ער איז געקליידט שטאלץ; אויס דריקט בליק זיין
 אויסגעקריצט געווען וואלט שטערן זיין אויף ווי עפעס און פינגערלאך, טענע

 א שטייט בארג פון פוסן צו בארג... אראפ ער גייט—גיין "עולם־הזה׳ניק".
 איינגעפאלענע מיט מאגערער, א דארער, א מענש, אומקרעפטיגער שוואכער,

 זיינע אויף סמאטעם, אין ער איז אנגעטאן אויגן; איינגעגראבענע און באקן
 א פון געדריקט ווערט האלז זיין און משא, שווערע א ער טראגט אקסלען

 פיס זייבע עולם־הבא׳ניק". "בן אויסגעקריצט אים ביי איז שטערן אויפן י$ך;
 בארג פריזעט און זיך שטארקט ער אבער קייטן, אין געשמידם זיינען

ארויף...
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 אויפ׳ן געווארפן האט "עולם־הזה׳ניק" דער באגעגנט. ביידע זיך האבן זיי
 בליק א מיט געענטפערט אים האט יענער און בליק, שטאלצן א "עולם־־הבא׳ניק"

 און צארן, פון אויפגעציטערט אזש האט "עולם־־הזה׳ביק" דער פאראכטונג. פון
 שפיי א אים האט און קאפ זיין אויפגעהויבן קוים האט "עולם־הבא׳ניק" דער

פנים. אין געטאן
 דער געפרעגט האט—קנעכט? אומפארשעמטער דו ביסטו, ווער —

"עולם־הזה׳גיק".
האף. גאלעגוטסקער ביסט? ווער דו און —
 מיינם: איז זעהסט, דו וואס אלץ וועלט; גאנצע די געהערט מיר איך? —

"עולם־הזה׳ניק"! אן בין איך
 *דער עם אבער גארנישט, איך פארמאג וועלט דער אויף—איך און —

"עולם־הבא׳ניק". אן בין איך ווייל צוקונפט, דער אין טעג גוטע מיר ווארטן
 לאמיר אבער ניט, דאם וויל איך—געוואלט וואלט איך ווען זאגי —

 דיין אויסגעביטן דו וו^לטסט—געוואלט דאס וואלט איך אז פארשטעלן, זיך
מיינע? אויף וועלט

געפעלן. ניט מיר קען וועלט דיין —
ווארום? —
 שוואך, זיינען פונדאמענטן אירע דערווייליגע; א וועלט א ס׳איז ,ווייל —

איינפאלן... ביים האלט ף און
 פעקל א אים ווייזס )ער פונדאמעבטן דאזיגע די אוממענטש! דו —

 דיין אי דיר אי אפקויפן זיי פאר קען איך שוואכע! קיין ניט זיינען באנקנאטן(
אייביג! אויף וועלט

 דער דו ביסט איר אין ניט; חלק קיין וועלט ר דע אין האב איך —
 קענסט געלוסט, הארץ דיין וויפל דריקן מיר קענסטו דעריבער און הערשער,

 קענסט דינסטן, פאר און קנעכט פאר הויזגעזינט מיין מיט מיר אפקויפן אויך
 קיין דו האסט דערפאר אבער בלוט. אונזער שמאקצן און פלייש אונזער עסן
 ניט וועלן און ניט קענען וועלט יענער אויף ווייל וועלט, ר ע נ ע י אין ניט חלק
 1יאג און בלוט, מענשעסע צו דארשטיג זיינען וואס פיאווקעס, מענשן קיין זיין
—נארישקייטן נאך זיך

 זעהעף צו ניט אויגן קיין דען האסטו נארישקייטן? נאך זיך יאגן מיר —
 דן וויסנשאפטן? אלערליי אין מער אלץ זיך מיר פארפולקומען טאג א וואס אז

דו געפילן? אונזערע אנטוויקלטער ווייטער וואס ווערן עם ווי ניט דען זעסט
בעסער מער אלץ זיין זיך מיר לערנען מינוט יעדער מיט אז ניט, זעסט

לייטן? צו
און שריט יעדער אויף זיך פארפולקומט איר ווי טאקי זע איך יא! —

דיינים זאטע די ווי "בית־דיף, אייער פון פארפולקומונג די זע איך טריט;
 אייערע זעת איך געפענגעניש; צו אנגעקלאגטע יגע ר ונגע ה די פארמשפט׳ן
 אנשטאט "רעצעפטן" פארשרייבן דאקטוירים די ווי "סעדיצין", אין פארטשריט
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 "בוי־״קונסט׳/ אין פארטשריט אייערע זעה איך בגד"; א און "ברויט פארשרייבן צו
 פאבריקן די און לופט, נויטיגע די פעלט לייט ארימע די פון הייזער די אין אז

 נעסטן זיינען ארבעטער, פיל אויפגעפרעכט זיינען עס וואו זאוראדן, די און
 אז "אינדוסטרי", דער אין פארטשריט אייעד זעה איך קראנקייטן; אלערליי פון

 אויף זעה איך הונגער... צום ארבעטער סך א פארטרייבט מאשין נייע איין
 גרויסע נאך אייך יאגט איר אז געפילן", אייערע "אנטוויקלט זיינען עס וויפל

 חתונה, האבן זיי פארוואס זיך איר בייזערט לייט ארימע די אויף און נדנ׳ען,
 צווינגט איר אז געפילן", אייערע "אנטוויקלט זיינען עס וויפל אויף זעה איך

 מער פארדינען זאלט איר בדי ארבעטן, צו אייך פאר קינדער מיט פרויען
 געפענגע^ פילע אייערע זעה איך לייטף/ צו "גוטסקייט אייער קען איך ..געלט
 אין געפאלן זיינען וראם הונגעריגע, די געפייניגט ווערן עם וועלכע אין נישן,
 לייטף/ צו "גוטסקייט אייעד קען איך עקסיסטענץ; זייער פאר מלחמה דער
 אנדערן דעם איינער ווי מלחמות/ וועלט דער אויף ברענגט איר ווי זעה איך

אויף... איר עסט אנדערן דעם איינער ווי איר, דערמארדעט
 דאס מ׳קען ריכטיג; ליידער, איז, געזאגט דא האסט דו וואס אלץ, —

 דער פון וועלט־אררענונג דער אין געזעץ א איז דאס אומענדערן. ניט אבער
 דער אז און של^ן, אויפ׳ן געוועלטיגט שטארקער דער אז אן, מינוט ערשטער

 אויף און געזעץ, אדארווינישער איז דאס שוואכן, דעם באהערשט גבור
וועלט... די זיך האלט און שטייט דעם

 יענע ניט אבער פירונג, און סדר איר לויט וועלט די נאר —
— וועלט

פירן. ניט אנדערס זיך קען וועלט די —
—קען זי קען, זי —
 צושפאלטן דיר וועל איך ווארום בעם, אין אריין ניט מיר ברענג —

־־ —קאפ דעם
 מיך שיק און קייטן אין מיך שמיד מיך, פארוואונד מיך, שלאג —

 קען אנדערם ווייל אמת, דעם זאגן אלץ דיר וועל איך און טייוול׳ צום אוועק
וועלט. יענער צו זיין זוכה" איך וועל אמת מיין דורך און ניט, איך

פאנטאזיאר! א טרוימער, א ביסט דו —
 די אויף געווארן ערצויגן ביסט דו ווייל ארים, דיר איך ווייז אזוי —

 דיין איז אס ד געלט-אט דיין און וועלט, ד-ער פון פאנטאזיעס פאלשע
 פארשטיין, ניט קע"נסט דו ארן ניט דו פארשטייסט וועלט אנדער קיין וועלט;

 מינוט לעצטער דער ביז אוועקווארפן ניט וועסטו געטער גאלדענע דיינע און
 מיט און וועדים, סוף דיין און געלט אנפאנג דיין איז דעריבער לעבן. דיין פון

ניט. מחותן קיין ביסטו וועלט יענער
עלים.14אי ליגסטו דעריבער און אפוילער, ביסט דו —
 וועלט. יי זין"^?עקויפט האבן פוילער די העזה׳ניקי בעל דו ניין, -

 דיין אין עפים האסט דו מיר: זאג און הארצן אויפ׳ן האנט די ארויף לייג
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 אויף געלט אנטלייענדיג אן דיך דו הארעוועסט סך א געהארעוועט? סך א לעבן
 ־ארבע דיינע פארמאטערנדיג און סיגגאציעס מיט האנדלעדיג אדער פראצענט,

 "פוילער" אנצורופן העזה די נאך האסטו נאכדעם און טויט?... צום טער
 "עולם־ אן מענשן א לעבן, גאנצן זיין ארבעט אויף פארברענגט וואם מענשן, א

 גאט דו א, אויפגעזאדן. מיר אין בלוט מיין ווערט דאס הערנדיג הבא׳ניק"?
 לאג און זיי, פארלענד זיי, פארטרייב פוילער, די אן נוקם זיך זיי אמת! פון

וועלט... יענער אויף ט רבע א די קעניגן
 בא־ דו און געבארן, קנעכט א ביסט דו* קנעכט! אומפארשעמטער דו —

אייביג! אויף פארבלייבן זאל קנעכטשאפט די אז גערסט,
 דער אויסער וועלט, אנדער אן אז געזאגט, דאך איך האב דאס אט —

 ארבעט די ברענגט נאטור דער פון פארשטיין... ניט קענסטו געלט, פון וועלט
 ערילויבן עס ווי מער ניט הארעוועט ער ווען הארעפאסניק, דעם פארגעניגן

 מיט שטימען ארבעט דער פון באדינגונגען די ווען קרעפטן, פיזישע זיינע אים
 ארבעטער דעם גיט ארבעט דער פון לוין די ווען לעבן, פון באדינגונגען די
 געש א אין וואוינען צו זיין, צו באדארף עס ווי זיך שפייזן צו מעגליכקייט די

 האבן צו קעלט, פון באווארנט זיין צו מלבוש, רעכטן א טראגן צו דירה, ראמער
 די ערציהען צו און לעבן צו ידיעות, זיינע בארייכערן צו רוהען, אויף צייט

קינדער...
געבן? דיר זאל איך פארלאנגסטו, נאך וואס און —
 באר מתנות, קיין ניט דיר פון פארלאנג איך געבן? מיר וועסט ו ד —

גערעכטיגקייט.
מייגונג". "עפנטליכער דער אויף פארלאזן זיך לאמיר —
 ליטעראטור די און געלט, פאר מען קויפט מיינונג" "עפנטליכע די —

מארק. א נאר איז
 ארבעטן ניט דען איר קומט דורכטענה׳ן: אדרבה, אונז, לאמיר אט —

 געצאלט, דעם פאר געצוואונגענערהייט ניט און ווילן גוטן אייער מיט אונז ביי
 איר גאר זיך, בעטן ניט אייך צו דאך קומען ר י מ אייך! באשטימען מיר וואס
 פארגיסט איר אז אויך, טרעפט מאל וויפל און החנונים; מיט אונז צו קומט
בקשה... אייער דערפילן צו באוויליגן זמיר ביז טרערן אוגז פאר

 צווישן פארמיטלער די דאס זיינען זיי אט הונגער, דער און נויט די —
 שיקט זיי און וועלט, דער פון גוטס גאנצע דאס אויף עסט אליין איר אונז;
 מיט הייזער אונזערע פון אונז ארזיסצושטויסן מעקלערס פאר אונז צו איר

 זמן בל און באדערפענישן, פיל ארויסגערופן אונז אין האט נאטור די גוואלד...
לעבן... ביי׳ם אויפהאלטן זי מיר דארפן נשמה, א זיך אין ׳האבן מיר

ווערן וועל אי־ך און מיינס אוועקגעבן דיר וועל איך אז אבער —
— ! ? 1 *ז

 די עפים? דיר פון דען פארלאנגט ווער אמתנה? געבן? וועסט דו —
באדערפע־ גאטירליכע זיינע אלע יעדערן געבן קען און סך א פארמאגט נאטור
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 אויף אבער ערד." די באארבעטן צו אויף דא זיינען מענשן פיל און נישן,
 די פון מערער באדערפענישן אומנאטירליכע די זיינען וועלט ר ע ד
 ע כ י ל ר י ט א נ מ ו א די מיט פארנומען זיינען הענט סך א און ע, כ י ל ר י ט א נ

 נאטירליכע די אויסצוארבעטן אויף הענט פעלן דעריבער און באדערפענישן,
 פיל אזוי וועלט דער אויף דא דאס זיינען דעם צוליב און באדערפענישן,
 אפנים, פארשטייסט, דו רייד? די פון פעולה די אבער איז וואס ־אומגליקליכע...

 אפגרונד דעם אין פארזונקען זיינענדיג איין? גאר זיך הערסטו זאג? איך וואס
 קענסטו ליכט? קלארע אמת׳ע די זעהען דען קענסטו תאוות ווילדסטע די פון

 וועלט, דער אויף טוען מענשן וואס מלאכות, רוב דאס אז פארשטיין, דען
 8א אויך נאך זיי טויטן לוקסוס, איבעריגער אן זיינען זיי וואס אויסער איז

 שיין, דיך קליידסט דו דיך, פוצט דו געפיל... דעם פיט גייסט דעם מענשן ביים
 גאלד אויך דיר אויף זעה איך מאטעריעס, טייערסטע די פון בגדים טראגסט דו

 זיינען מלאכות אומזיסטע וויפל זיך בארעכן און נעם איצטער—דימענטן און
 די פארבן צו—פארבער דער ארבעטער: סך א דורך געווארן אפגעטאן דא

 —שניידער דער געהעריג, ווי פעדים די וועבן צו—וועבער דער מאטעריע,
 צו האבן מלאכות אלע די אט מאדע. לעצטער דער נאך בגד דעם נייען צו

 צוגע־ ט ש י נ ר א ג גוף( צום באשיצונג א און צודעק )אלס בגד פון נאטור דער
 כותרות. פולשטענדיגע א ווי ווערן באטראכט דאס דארף דעריבער און געבן,

 באדערפענישן, נאטירליכע די פון הענט ארבעטנדע אוועקגערויבט האסט דו און
 בריל• די און גאלד? דאס און מענשן... געטאן שלעכץ האסטו דעם דורך און

 *ארויסגע האבן זיי ביז געווארן שערבלאך זיינען ביינער מענשעסע וויפן יאנטן?
 צו אויגן געהאט וואלסט דו אז זאכן?!." טייערע אלע דאזיגע די אט בראכט

 לגמרי פאר געפונען הונדערט פון ארבעטן מיני פופציג דאן וואלסטו זעהן,
 דא איז זיי אין אויך אבער האבן, אפילו מ׳דארף וועלכע—פערציג נויטיג, ניט
 אר־ סארטן אזעלכע זיינען צעהן איבעריגע די נאר און עלעמענט, איבעריגער אן

 תאוה, די באשאפן האט פופציג אויסקומען. ניט מ׳קען וועלכע אן בעטן,
 נוצליש סך א אויס פעלן דעריבער נוצן. דער—צעהן און נארישקייט, די—ערציגם
 איר וואלט נויט... און ארימקייט די אויס וואקסן דעם דורך און זאכן, עכ

 ארבעט; דער אין ארדענונג אן מאכן צו געזארגט דאן איר וואלט געווען, קלוג
 זאכן, נוצליכע פאר ארבעטער באשטעלן געדארפט איר האט אלץ פאר פריער

 נויטיגע די ווען נאכדעם ערשט און מאנגל, קיין זיין ניט זיי אין זאל עס
 אר־ איבעריגע די איר וואלט אלעמען, פאר גענוג געווען וואלטן באדערפענישן

 תמיד זיין איר דארפט דעמאלט אויך און מלאכות, אנדערע צו פארנוצט בעטער
 אז זעהן און נאטור, דער פון זייט א אן אראפקריכן ניט זאלט איר בארעכנט,

 קיין און הערן קיין זיין ניט זאלן עס טייל, גלייכן א אלץ אין האבן זאלן אלע
 פרייבד אלע גלייך, אלע נאר געביסענע, קיין ניט און בייסער קיין ניט קנעכט,

וועלט... דער אויף בריכער און
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 מער וועלנדיג ניט אריערן די פארשטאפט האט "עולם־הזה׳ניק" דער
בארג". פון אראם גיך איז און "עולם־הבא׳ניק", פונ׳ם רייד די הערן

 לויף—"עולס-הבא׳ניק" דער נאכגעעריען אים נאך האט—לו׳־ף לריף/ —
 וועל איך פאוואלע, גיין וועל איך אריץ, גרוב אין טיפעניש, דער אין בארג, אראפ

וועלט" קומענדיגער דער פון לעבן צום בארג אויפ׳ן ארויפצוגיין געבן מיה מיך
 בילד ווייביגער איז וועלכע סקיצע, דער פון אינהאלט דער איז דאס אט

 פאליטישער פון פרק שטיק א מערער און ווירקליכקייט דער פון
עקאנאמיע.
 ניט סקיצע דער אויף האט צוקערמאן אז באמערקן, נאר דא דארף איך

 בן "עזרי פסעוודאגים דעם נאר נאמען, בפירושן זיין אויסגעשטעלט
אל". פ יוס

טעמים. זיינע געהאט דעם אין ער האט געוויס

7.

 צוקע־טאנם—"האמת" ליבערטאנם אין געארבעט ניט האט צוקערמאן פאיוזאש
 צו• אויף אר׳גסט ליבזרמאנם פון ווירקונג די—סמאלענסקיגען. מיט קאנפליקט
 פון אפטיילונג ר ע ש י ם ו ר דער אין אריבער גייט צוקערמאן—קערמאנען.

 געהרימעי א אין ארבעט ער—ווין פון נעלם פלוצלונג ווערט צוקערמאן—דרוק.
 "נאראדאויאל• רוסישע א וואם—פעטערב־רג. אין "נאראדאוואלצעם" די פון דרוק
 פאר׳ ווערט צוקערמאן—צוקערמאנען. וועגן זכרונית אירע אין דערצוילט קע"

זיך. דערטריגקט אין זין פון אראפ נווט ער—קאטארנע אייף משפט

 דעס. ווין אין ארויסצוגעבן אנגעהויבן ליבערמאן האט 1877 מאי אץ
 ווען האבן וועלכע אלע, "האמת". הדש־זשורנאל סאציאליסטישן העברעאישן

 אז דערציילט, דערביי האבן "האמת", וועגן געשריבן איז עס וואו און איז עס
 באקאנט, איז מיר ווי הויפט־מיטארבעטער. ליבערמאנס געווען איז צוקערמאן

 זיינען וואס "האמת", נומערן פיר אלע די און ריכטיג. ניט אבער דאס איז
 געשריבן. ניט ארטיקל זעלבסטשטענדיגן איין קיין צוקערמאן האט ערשינען,

 ליבערמאנס געווען איז שירים, די חוץ א "האמת", פון מאטעריאל גאנצער דער
 דאס בנוגע מיינונגס-פארשיידנהייט גרויסע א געווען איז דערכון סבה די אליין.

 סך א אנשויאונגען זיינע לויט געווען איז צוקערמאן זשורנאל. פון פראגראם
 דאזיגע די אז פארלאנגט, האט ער און ליבערמאנען, פון עקסטרעמער

 נאך עס האט ליבערמאן און "האמת", אין אפשפיגלען זיך זאל עקסטרעמיטעט
 ליבערמא־ געהאלפן צוקערמאן האט אבער דערפאר פריצייטיג. פאר געהאלטן

 צוקערמצנם געווען איז "האמת" פון זאץ גאיצער דער זעצער. אלס נען
ארבעט.
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 אין געווארן פארבאטן איז "האמת" דער בשעת נומער, פערטן אויפ׳ן
 ליבערמאן, האט אינגאנצן, פארמאכן געמוזט דעם צוליב זיך האט און רוסלאנד

 העברעאישן סמאלענסקינס אין ארבעטן צו אנגעהויבן באוואוסט, ס׳איז ווי
 יע־ אין ווייל געשריבן, ניט "המביט" אין האט צוקערמאן "המביט. וואכנבלאט

 האט ער כאטש סמאלענסקינען, מיט איינגעריסו אינגאנצן ער האט צייט נער
 יענער אין האט צוקערמאן דרוק. אין איט ביי ארבעטן צו אויפגעהערט ניט

 ארבעטער, האלט וואט "בעל־הבית", קיין פארטראגן געקענט ניט ארגאניש צייט
 און עקספלואטאטאר, אן אויף ווי געקוקט ער האט בעל־הבית יעדן אויף און

 אויפגעהערט האט ער סמאלענסקינען. אויך באטראכט ער האט אזעלכן אלס
 צו אפילו אויטגעווייכט אויך האט נאר סמאלענכקינען, באזוכן צן בלויז ניט

אים. מיט ריידן
 געמאכט צוקערמאנען אויף האט 1878 פעווראל אין ארעסט ליבערמאנם

 ארעסט דורכ׳ן זיך האט ער וראם אויסער, איינדרוק. שרעקליכן גוואלדיג א
 אויך זאל ער אז געהאט, מורא נאך ער האט חבר, טרייען אזא מיט צושיידט

 קומט אט אז געריכט, זיך ער האט נאכט יעדע פסק. ליבערמאנס כאפן ניט
 אויפגעהערט ער האט צייט געוויסע א אויף אויך. אים מ׳ארעסטירט און מען

 נאכאנאנד איז און קרייזל סאציאליסטישן אינטערנאציאנאלן דעם אין גיין צו
 געדאנ־ מיטן ארומגעטראגן געוועסט זיך האט ער קווארטיר. זיין אויף נעזעסן

 מאהילעווער זיינע צו בערלין אין זיך אריבערצוקלייבן און ווין פארלאזן צו קען
 דערהערט, אמ^ל מיט אבער ער האט גורעוויטשן, מיט אראנסאנען צו חברים,

ארעסטירט. אויך זייזיינען אז
 אפטיילונג אן געעפנט דרוק סמאלענסקינס אין זיך האט צייט יענער אין

 ביי אפטיילונג. דאזיגער דער אין אריבער תיכף איז צוקערמאן ש. י ם ו ר פאר
 אז געוואוסט, מ׳האט ווייל חידוש, שטיקל א געווען דאס איז באקאנטע ■ויינע
 גע־ תמיד ער האט זאגן און ניט, גאר ער קלערט רוסלאנד קיין פארן *וועגן

 איינער אין באזעצן זיך וועט און ווין לאזן ער וועט סוף־כל־סוף דאס זאגט,
 דייטשן א אין אריינטרעטן וועט ער וואו שטעט, דייטשע גרעסטע די פון

דרוק.
 געווארן פארשוואונדן פלוצלונג צוקערמאן איז 1879 ווינטער אינמיטן

 אנדערע געקומען. אהין איז ער וואו געוואוסט ניט האט קיינער און ווין, פון
 און ענין סאציאליסטישן א אין אריינגעפאלן איז ער אז גלויבן, געוואלט האבן

 געהע־ אלע אין נאכפרעגן גענומען אבער זיך מ׳האט געווארן; ארעסטירט איז
 צוקערמאנען האט קיינער אז ארויסגעוויזן, זיך ס׳האט און אינטאנאציעס, ריגע
ארעסטירט. ניט

 ארוס אנדערהאלבן יאר א אין געווארן אויפגעקלערט ערשט איז זאך די
 געווארן דערהרג׳ט סאציאליסטן־טעראריסטן דורך איז פעטערבורג אין בשעת

צווייטער. דער אלעקסאנדער קיסר רוסישער דער
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 זשאני געהיימער דער דורך געווארן געמאכט זייבען צייט יענער אין
 די פון איינער־ ביי הויז־זוכרנגען. גרויסע ג ר ו ב ר ע ט ע ס אין דארמעריע

 • סאס־ דער אין אנגעשטויסן זשאנדארמעריע די זיך האט הויז־זוכונגען דאזיגע
 ארגאן דער געדרוקט זיך ס׳האט וועלכן אין דרוק, געהיימן א אויף יארן־געסל

 פון איינער פרייהייט(. און )ערד וואליא" אי "זעמליא "נאראדאוואלצעס" די פון
 יענעס אין הויז־זוכונג דער בשעת געכאפט מ׳האט וועלכע זעצער, אמאליגע די

צוקערמאן.—געווען איז דרוק,
 איוואנאווא־ סאפיא נאראדאוואלקע, געוועזענע א פרוי, רוסישע א איינע

 דעם אין צוקערמאנען מיט צוזאמען געארבעט דאן האט וואס באריישא,
 א אין ה^ט געווארן, ארעסטירט אים מיט אינאיינעם איז און דרוק דערמאנטן

 דער פון דרוק ערשטן דעם נועגן זכרונות אירע פארעפענטליכט ארוס צייט
 די צוקערמאנען בנוגע זי דערציילט אנדערן צווישן און (,*וואליא" "נאראדנאיא

פרטים: איבטערעסאנטע פאלגענדע
 —זעצער נייער א צופארן געקומען איז דאכטזיך, סעפטעמבער, הוף .^״צום

 באלד און דרוק־זאכן אין מייסטער א געווען איז ער ן. א מ ר ע ק ו צ ר ע ז יי ל
 אויסגע־ איז אים קאסטן. ביים געשטעלט שוין זיך ער האט טאג אנדער אויפן
 קווארטיראנט, אומלעגאלער אלם דרוק געהיימען דעם אין וואוינען צו קומען

 א אים פאר קריגן געקענט אפילו האבן מיר היים. דער אין שטענדיג זיצן און
 זיך געפינען עס וואס דאס, אז געהאט, מורא אבער האבן מיר פאס; פאלשן

דווארניק. ביים ווערן פארדעכטיג קען לייט, יונגע עטליכע אונז ביי
 באלד אופן: פאעגנדן אויפן פארגעקומען איז דרוק אין סדר־היום דער

 פרויען, די פון איינע ארבעט; דער פאר גענומען זיך מען האט אינדערפריה
 די ווארשטאט. דער מיט באשעפטיגט געווען מיטאג ביז איז קורסיסטקע, א

 ן ר גע ניט זעהר אבער פאך, זייער אין ארבעטזאם זעהר געווען זיינען מאנסביל
 איז אויסנאם אן ארבעטן. הויזליכע ס׳איז וועלכע מיט פארנומען זיך זיי האבן

 נא־ דער פון גוטהארציגער א זייענדיג זיך, האט וואס צוקערמאך, נאר געווען
 די שוין האט דאמען די אז זעהענדיג, און אפגעזאגט ניט ארבעט קיין פון טור,
 פון ראל די אויך זיך אויף נעמען צו ומזומן מוכן געווען ער איז דערעסן, קיך

 אויסגענוצט ניט זיינע גוטהארציגקייט דאזיגע די אבער האבן מיר קוכער. א
 זיין אין איינגעטרויט געווען ניט צופיל זיינען מיר געזאגט, ריכטיגער אדער,

 האט מיטאג נאך מיטאג. ביז נאכאנאנד געארבעט מען האט אזוי קאכ־קונסט.
 אונזערע פון איז עס ווער קומען געוויינליך פלעגט צייט דער אין גערוהט. מען

 טוט עס וואס דעם, וועגן ידיעות געבראכט אונז האט און באזוכער געווייליכע
 ווען טעג, אזעלכע אויך געווען אבער ס׳זיינען וועלט. ווייסער דער אויף זיך

 זעהר ארבעט דער נאך אונז איז דאן און באזוכש, ניט אונז האט *קיינער
א פאר טאג א אוועק אונז ביי זיינען אזוי געווען. אומעטיג און לאנגווייליג

1906 פון סעפטעמבער׳ביכל ״361306״ ♦(
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 דערצו פארוויילונגען. פון רוה, פון יום־טובים, פון געוואוסט ניט האבן מיר טאג,
 און שווייגעדיגע תמיד מענשן אלע כמעט געווען חברים אונזערע 'נאך זיינען

איינגעשלאסענע. זיך אין

 קאמפאניע שווייגעדיגער אונזער צוגעשיקט גורל דער האט גליק "צום
 *גוט אומגעוויינליך און בארעדזאמען לעבעדיגן, דעם אט צוקערמאנען, לייזער

קיינעם זיך האט ער פלוידערזאק, קיין געווען ניט איז ער מענשן. הארציגן

 נע■ גיט קענטיג, איז, טעמוארן, דאזיגע די פץ ש־ויבערקע די פדוי, רוסישע די *(
ביאנראפיע צוקערמאנם אין געווען אריענטירט ניג

*געזעל דער אין זיצן געקענט ניט אבער האט ער רייד; מיט אנגעשלאגן ניט
 ארויסצורופן איינגעבן ניט זיך פלעגט אים ווען שווייגן. און חברים פץ שאפט

דער בשעת זינגען צו געצוואונגען זיי ער האט שמועסן, קיין חברים זיינע ביי
צוקער־ האט אונז פון קיינער ערשטער. דער אנגעהויבן האט ער און ארבעט,

 פריינדליכע אין אריין ער איז איינמאל מיט גאר געקאנט; ניט פריהער מאנען
 האט געגנווארט זיין אז זיין, מודה מ׳מוז און אלעמען, אובז מיט באציהובגען

 זיינע אלע פון עלטער פיל געווען איז ער געזעלשאפט. גאנצע אונזער באלעבט
 אזוי געווען איז און נשמה ריינע קינדערשע א באזעסן אבער האט ער חברים,

לאנג. פון לייזערן קען ער ווי עפעם געדוכט זיך האט יעדערן אז איינפאך,

 געורען איז פאמיליע זיין מעריב־קאנט. פון ייד א געווען איז "צוקערימאן
 שלעכט, אזוי געלעבט אים זיך האט היים דער אין און פאנאטישע, א זעהר
 פארבראכט האט ער וואו אויסלאיד, קיין אנטלאפן ער איז יונג גאנץ נאך דאס

 געווארן ער איז לעבן צום מיטלען קיין האבנדיג ניט לעבן. זיין פון העלפט א
 און דרוקן דייטשע אין דא לעבן גאגצן זיין אפגעארבעט האט און זעצער, א

(.*עמיגראנטישע—רוסישע אין דא

 בעת און רוסלאנד, קיין זיך צוריקצוקערן געצויגן אבער האט "אים
 דארטן אריינצוטרעטן און פעטערבורג קיין פארן צו פארגעלייגט אים מ׳האט

 געווארן. מרוצה איז און געקלערט, ניט סך א ער האט דרוק, געהיימען א אין
 לעבן, רוסישן7 מיטן אומבאקאנטשאפט זיין און שפראך רוסישע געבראכענע זיין

 *גע גורם האבן געקאכט, ניט פריהער האט ער וועלכע פעטרבורג, אין באזוגדערס
 קאנש געוויסע צוליב מ׳האט בעת "דאנערשטאגס", די אין קוריאזן. סך א צו ווען

 וויי־ זיינע באזוכן גיין ער פלעגט געארבעט, ניט דרוק אין סבות ספיראטיווע
 איבער׳ן גיין לאזן זיך ער פלעגט דערנאך אויסלאנד; פון באקאנטע ניגע

 היים א ביבליאטעט. עפנטליכער דער אין אריינגיין פלעגט ער אדער שטאט,
 פאסירוג־ מערקורירדיגע די וועגן ערציילונגען מאסע א מיטברענגען ער פלעגט

 פלעגט טאג גאנצן א ארן אויסלענדער, אלם פאסירט איט האבן וועלכע גען,
מעשיות. זיינע מיט אמוזירן אונז ער
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 שטארק און צייטונגען לייענען פלייסיג ער פלעגס רוה^צייט זיין אין
 אנציהען טעמע דער אויף ער פלעגט דערנאך פאליטיק. מיט זיך אינטערעסירן

 זיינע זיי אין אריינצושלעפן זיין משתדל זיך פלעגט און שמועסן, אלגעמיינע
 ס׳איז ווייל אונטערהאלטן▼ דעם אין גערן אים פלעגן יענע חברים. שווייגעדיגע

 התלהבות מיט זיך פלעגט צוקערמאן ווי זעהען צו אינטערעסאנט זעהר געווען זיי
 ארויסזאגן און פאליטיק אויסלענדישער דער מכח פאנטאזיעס אין פונאנדערלאזן

 אייראפייאישע די פון גורל קוטעדיגן דעם וועגן מיינונגען פאראדאקסאלע
סלוכוו^א'
 אין חברים זיינע צו צוגעבונדן צוקערמאן זיך האט לעבן און לייב מיט

 באוואוסטזיין, זיין אונז. באזוכן קומען אפט פלעגן וועלכע יענע, צו און דרוק,
 ווייזט עם ווי און באפרידיגט, זעהר אים האט זאך, דער בוצן ברענגט ער אז

 זיין און גוטסקייט זיין לאגע. נייער זיין מיט צופרידן עררגעווען איז אויס,
 אסך באשאפן אים האבן מעבשן ארומיגע אדע צו אויפמערקזאמקיט רירנדיגע

 געפענ־ קאטארזשגער קאריער דער אין דערנאך אי דרוק, אין דא אי פריינד
 ווג נאכדעם דרוק. דאזיגן דעם צוליב געווארן פארשיקט איז ער וואהין געניש,
 ניט זאלן עם וועלכע פון אפגעזאגט זיך ער האט ארעסטירט לייזערן מ׳האט

 וועלכן א דורך אז געהאט, מורא האט ער ווייל דערפאר, נאר דערקלערונגען זיין
 אגקלאגע די חברים. זיינע ברייבגען שאדן ער קען ווארט אומפארזיכטיגן איז עס

 האבן-, ניט אים ס׳זאל אז גרויס, פיל אזוי אויף געווען ניט גאר איז אים געגן
פארטיי" רעוואלוציאנערער דער אין ראל זיין ערקלערונגוועגן אן אפצוגעבן געלוינט

* *

 פון״דער דרוק רעוואלוציאנערן געהיימען דעס אין אנטייל זיין פאר
 ווערן צו פארשיקט געווארן פארמשפט צוקערמאן איז וואליא" י׳נאראדנאיא

 געווען איז וועלכע געפענגעניש, קאטארזשנער קאריער דער אין יאר פיר אויף
רעזשים. גרויזאמען איר לויט שרעקליכסטע די פון איינע פאר באקאנט

 געווארן דערהאלטן זיינען וועלכע ידיעות, קארגע און ווייניגע די לויט
 ער אז נאר, מען ווייס קאטארגע, קאריער דער אויף לעבן צוקערמאנס וועגן
 געווארן ער איז ביסלאכוויים מאראליש. באזונדערס געליטן פיל זעהר האט

 ער האט טריי&ט אי׳־נציגע זיין געשטימט. פעסימיסטיש און געדריקט גייסטיג
 און טאג ווי האנט פון ארויסגעלאזן ניט האט ער וועלכן תנכ׳ל, אין געפונען

נאכט. ווי
 זיין פון יאר פאר די אריבער אים זיינען יסורים זעלישע שטארקע אין
 אלם זיך באזעצן צו ערלויבניש די באקומען ער האט נאכדעם קאטארגע.

 אינגאנצן געווען דאן שוין אבער איז ער געגנט. יעניסייער אין "פאסעלענעץ"
 סיבירער די וועלכן ארט, דעם צו וועג אין מח. פון גערירט און צובראכן



ציטר^ן. צ ש. 72

 אין אריינגעוו^רפן זיך ער האט באשטימט, אים פאר האט אדמיביסטראציע
דערטרונקען. דך האט און יעגיסיי

 *קער צוקערמאנס מ׳האט צי אומבאוואוסט, פארבליבן איז היום עד און
ישראל... קבר צו געקומען ער איז צו און געפונען איז עס ווען פעה

 פעקל א געפונען אים ביי מען האט טויט זיין נאך אז נאר, מ׳וויים
 יאר פאר לעצטע די געשריבן האט ער וואס יידיש/ און העברעאיש אין שירים

 טראגעדיע די באקלאגט האט ער וועלכע אין און קאטארגע, קאריער דער אין
נשמה,.. יידישער זיין סרן



־ העלפמאן. העסי
(.1882—נעשטארבן ;1852—)געבארן

 ע ט ש ר ע די פון אייגע געווען איז העלפמאן העני( )אדער: העסי
 זייענדיג נאך רוסלאנד. אין רעוואלוציע דער פון מזבח אויפן קרבנות יידישע

 צוגעשטאנען השפעות/ פארשיידענע אדאנק זי/ איז קינד/ א כמעט יונג, גאנץ
 *ארייג ביסלעכווייז זי איז איר דורך און באוועגונג, סאציאליסטישער דער צו

 זי וואו שטראם, רעוואלוציאנערישן מעכטיגן גרויסן דעם אין געווארן געצויגן
 ארייגגעווארפן זיך האט זי מינוט. טראגישער לעצטער איר ביז פארבליבן איז
 *מי ערשטער דער פון איז און יוגנטפייער/ גאנצן איר מיט באוועגונג דער אין
 טוערס. איבערגעגעבנסטע און אקטיווסטע אירע פון איינע געווארן אן נוט

 איין אויף געארבעט איר מיט האבן וואס חברטעס/ און חברים רוסישע אירע
 גענו־ דאס זיך האט וואנען פון ׳אפוואונדערן געקאנט ניט זיך האבן געביט/

 אזא מיט ענערגיע אזויפיל מיידל יידישן קליינשטעטלדיגן שוואכן דעם ביי מען
 אפגע־ ניט זאך קיין פאר זיך האט וועלכער גייסט, א מיט און מוט פעסטן

 *מסירות אגן געפארן אלערליי צו ומזומן מוכן געווען תמיד איז און שראקן,
 לטובת יענץ אדער דאס אויפטאן וועגן גערעדט נאר זיך ס׳האט ווען נפשן,

אידעאל? אלגעמיינעם דעם
 און אינטערעסאנטע אן זעהר געווען העלפמאן העסי איז אמתן אין און
פערזענליכקייט. אריגינעלע

1.

 אנטוויק׳ גיוסטיגע פריע העסי׳ם—עלטערן. העםי׳ם—יאר. ׳טן1852 אין מאזיר
 שמו׳ פירן צו ליבע איר—לייענען. צום חשק נרויסער אומגעהיוער איר—לונג.
 גרויסע א פאר איר אין קומט יאר דרייצן צו—זיך. חקרה׳נען צו און צסן

 עלטערן די—זיך. אין אייגגעשלאסן און שווייגעדיג ווערט זי—פארעגדערונג
טאג-ביכל. א שרייפן צו אן הויבט העסי—קאפריז. א ס׳איז אז האלטן,

 *מינם ר, זי א מ אין 1852 יאר אין געווארן געבארן איז העלפמאן העסי
 געווען בכלל יידנטום ליטווישע דאם נאך איז צייט יענער אין גובערניע. קער־

 באזונדערס און פאנאטיזם, און אומוויסנקייט אין פארגליווערט און אפגעשטאנען
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 פון דערווייטערט און אפגעריסן געווען וואס״איז מאזיר, ווי שטאט אזא אין
 פאלעסיע. ווי קאנט פארגרעכטן אזא צו נאהענט און צענטער׳ ס׳איז וועלכן א

 יידן מאזירער די צווישן האט יארהונדערט פאריגן פון יארן ־ער50 אנהויב אין
 די אבערגלויבעריי, און פאנאטישקייט ווילדע חשכת־מצרים, ממש געהערשט

 האט זי הויז׳ יידישן אין בכפה מושלת א געווען איז טראדיציע אפגעלעבטע
 ווארט גרוים איר געזאגט האט און אלטעגליכקייט יידישער דער מיט אבגעפירט

קינדער־־ערציהונג. יידישער דער אין
 די לויט עושר׳ אן ייד א געווען איז העלפמאן׳ מאיר ר׳ פאטער, העסיס
 גע־ ה$ט ווייב זיין און האלץ־סוחר, א געווען איז ער השגות. דאמאלסדיגע

 זיינען מוטער, די אי פאטער, דער אי ביידע, מאניפאקטור־געשעפט. א האלטן
 פארברענגען רוב דאס פלעגט ער מענשן. פארנומענע שטענדיג געווען אלזוי

 געבראכט האט דאס קראם. אין אפזיצן טעג גאנצע פלעגט זי און וואלד, אין
 עלטערן. די מצד השגחה שום א אן אויסגעהאדעוועט זיך האט העסי אז דערצו,

 האט ערציהונג מיידלשע די ווייל געזעהן, ניט דעם אין מען האט חסרון קיין
ראלע. קיין געשפילט ניט בכלל יידן ביי צייט יענער אין

 גייסטיג אנגעהויבן פרי גאנץ העסי זיך האט השגחה׳ יעדער פון פריי
 א מערקן גענומען איר ביי דך האט יאר פערטן אויפן שוין אנטוויקלען. צד

 פשוט פלעגט זי פארשטיין. צו אלץ און וויסן צו אלץ נייגעריגקייט גרויסע
 זאך די דערקלערן איר מ׳זאל פרעמדע, קיין און אייגענע קיין לעבן לאזן ניט

 ניט זי פלעגט געבן, איר פלעגט מען וואס תירוצים, די און זאך. יענע אדער
 נאב• אליין זי האט זאך יעדער וועגן אריין. וועלט דער אין גלאט אניעמען
 אייגע־• מיטן נאכגעפרובט אלץ און צווייטן, אויפן זיך פארלאזן ניט געראכט׳

שכל. נעם

 פויליש און יידיש פליסיב געלייענט העסי שוין האט יאר ניינטן אויפן
 צו חשק שטארקער א אנגענומען איר האט באלד אליין, זיך פון אלץ און

 זיך האט איר וואס אלץ׳ געלייענט זי האט צייט ערשטע די ביכלאך. לייענען
 ליטע־י מאמעס דער פון זי האט אנגעהויבץ האנט. דער אונטער געמאכט נאר

 געווארן באהאווענט זי איז צייט קורצער גאנץ א פון משך אין און ראטור,
 די אפילו "מנורת־המאור". אין און הישר" "קב אין און וראינה" "צאינה אין

 וראך גאנצע א כמעט אויסיגעלאזן. ניט זי האט בת־טובים שרה פון תחינות
 צו פרייטאג אבער דערפאר זעהן. וואס ווייניג מוטער דער מיט זיך זי פלעגט
 פארמאטערן ממש מוטער די זי פלעגט טאג שבתדיגן גאנצן דעם און נאכט

 הייליגע די אין געבראכט ווערן וואם מעשיות׳ אלע די וועגן קשיות אירע מיט
 און ענטפערן, צו וואס וויסן׳ ניט מוטער די איר פלעגט אפט גאנץ ספרים.
 מוטער די איר פלעגט אפט גאנץ פארלעגנהייט. גרוים אין קומען פלעגט

 עעסט דו אז קליין; צו דערצו נאך ביסט "דו תירוץ: באוואוסטן דעם ענטפערן
 תירוצים אזעלכע דורך אבער זיך פלעגט העסי וויסן". וועסטו ווערן, עלטער
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 אוים־י זי פלעגט פיסל טיטן נערוועאיש טופטאנדיג א אץ בארוהיגן, לאזן ניט
וויסן!" ן י ו ש דאס וויל איך "און שרייען:

 שטוב אין עלטערן אירע צו אריינגעטראגן פאקנטרעגער א האט אמאל
 א געיוען דאם איז העסין פאר מעשה־ביכלאך. יידישע מיט קאשיק גאנצן א

 מאש דער צו אוועקגעלאפן פאקנטרעגער מיטן תיכף איז זי געווינס. גרויסער
 צענדליג א קויפן געטוזט איר פאר האט מאמע די און קראם, אין מען

 געווען זייגען ביכעלאך די אהיים. געפלויגן איז העסי וועלכע מיט מעשהלאך,
 רייזע, א פון באשרייבונג די אויך זיי צווישן און בבא־מעשיות, סארטן אלערליי

 מרחקים. אין קינדער און ווייב מיט געמאכט אמאל האט פריבץ דייטשער א וואס
 איינדרוק. אגוואלטיגן געמאכט העסין אויף האט רייזע־באשרייבונג דאזיגע די
 עפעס נאך איז מאזיר געבורטס־שטעטל איר אחוץ אז ארומגעזעהן, זיך האט זי

 השגה ברעקל קיין נאך האט זי וועלכע פון מענטשן, מיט וועלט גרויסע א דא
 מעשה־ די האבן בכלל טאן. באנג שטארק גענומען איר האט דאס און ניט,

 דערהיצטער איר אויך און מח גריבלענדיגן איר שפייז פיל געגעבן ביכלאך
פאנטאזיע.

 באין־ זיך זי האט געהאט; ניט העסי האט גלייכן איר חברטעם קיין
 פלעגט אפט גאנץ געדאנקען־וועלטל. באזונדער איר אין פארשפארט ברירה

 זי וואלט מרה־שחורה מין א ווי עפעס אומעט, אן אין אריינפאלן זי
 פארענדערונג. גרויסע א פארגעקומען איז וועזן גאנצן איר אין באוועלטיגט.

 אריינצולאזן האבן ליב זי פלעגט לאנג ניט דא $ט נאך וואס העסי, דיזעלביגע
 חקרענען און ויכוחענען זיך איטליכן מיט און שמועס א אין יעדערן מיט זיך
 זי געווארן. שטום ווי הויט, העלער פון גאר אמ^ל, מיט איז שיעור, א אן

 ווער רעדט טאמער און ריידן, צו וועמען מיט ניט קיינעם גאר שוין זוכט
 ניט וועזן קיין האבן עלטערן אירע ווארט. צענטן א אויף זי ענטפערט איר, צו

 ווערן, עלטער וועט זי — קאפריזעט, קינד א וואט מאלע דערפון: געמאכט
איבערגיין. דאס וועט

 *טאג א פירן גענומען זיך האט העסי און צייט, געוויסע א אוועק ס׳איז
 און אליין זיך מיט דורכריידן טעגליך כמעט זיך פלעגט זי וועלכן אין ביכל,

 געזעהן; ניט האט קיינער בעת אים זי האט געשריבן געדאנקען. אירע אויסגיסן
 מיטן אים ז$ל אויג מענשנס פרעמדן א אז געוואלט, ניט האט זי ווי עפעס
אםארשוועכן. בליק
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•זן
 צו בערדיטשעוו—פעעער. בערדיטשעווער איר—בערדיטשעוו קירן פארט העסי
 מאל ערשטן צום דערזעט זי—רוסיש. לערנען זיך נעמט העסי—צייט. יצנער

 קארעם• איר—מבשר". ,קול אין ארטיקל ערשטער העסיים—מבשר". ,קול דעם
בערדיצעוו. פון פאנדענציע

 עלטערן די איר האבן 16—!5 יאר א מיידל א געווארן איז העסי אז
 דא־י דער בערדיטשעוו. קיין קרוב א זייערן צו חתונה א אויף געשיקט אמאל
 א בעלי־בתים: בערדיטשעווער שענסטע די פון איינער געווען איז קרוב זיגער

 פארשיידענע אין גבאי א טוער, געזעלשאפטליכער א דערצו און למדן א ייד
 אפילו האט ער תלמוד־תורה־פארוואלטונג. דער פון מיטגליד א און צדקה־חברות

 עם מעורב א געווען אבער איז ער שטאט, ארטאדאקסישן שטרענג א געפירט
 פארשיידנסטע די מיט פארקערט האט און לייטן, מיט אויסגעמישט הבריות,

 גאנץ אים פלעגן אינטערעסן קהלשע צוליב באפעלקערונג. רער פון שיכטץ
 אנדערע און "משכילים" אזויגערופענע די פון לייטלאך יונגע באזוכן אפט

 האט שטוב קרובס דעם אין קלאס. פרומען צום ניט געהערן וועלכע פערזאנען,
 ערשטע די נאך באלד וועלט. נייע א ווי העטין יובגער דער פאר געעפנט זיך

 מיט ווי געווארן אפגענומען איר פון אומעט פריערדיגער איר איז טעג פאר
הענט. די

 ערלויבן איר זאלן זיי אז עלטערן, אירע ביי געפועלט האט קרוב דער
 דער־ זיך האט זי צייט. געוויסע א באך בערדיטשעוו אין אים ביי יפארבלייבן

 האט זי שטייגל. פון ארויסגעלאזן אקארשט מ׳האט וואט פויגל, א וי1 פילט
 יונגע מיט הייזער בערדיטשעווער פארשיידענע אין באקאנטשאפטן פארפירט
 צייט יענער אין לייט. יובגע מיט אויך זיי דורך און יארן, אירע אין פריילינס

 ווא־ דער פון שטראלן ערשטע די אריינגעדרונגען בערדיטשעוו אין שוין האבן
 שול. קאזיאנע א געהאט דאמאלסט שוין האט בערדיטשעוו "השכלה". לינער

 רוסי־ דער אויף חשק גרויס מיט געטאן ווארף א זיך האט עולם יובגער דער
 פיל דורך קארשול... א גועגן ריידן אנגעהויבן האבן עלטערע שפראך. שער

 אירע ביי אנפרעגנדיג ניט אז קרוב, דעם ביי געווען פועל זי האט געבעט
 פע־< גלאנצנדיגע אירע אדאנק רוסיש. לערנען ערלויבן איר ער זאל עלטערן,
 פארשטיין צו גוט ביכולת געווען חדשים פאר א פון משך אין זי איז היגקייטן

 צו גענומען דאמאלסט זיך זי האט חשק באזונדער א מיט ביכל. רוסיש א
 גע־ באר זיך האט איר וואט אלץ, געלייענט האט ליטעראטור, רוסישער דער

 ביעלינסקי. באנד א האנט אין אריינגעפאלן אייגמאל איז איר ביז מאכט,
 אן פון גאר שרץ מחשבות אויפגעוועקט איר אין האט ספר דאזיגער דער

• מין... אנדער
 יידישן דעם פון נומער א באקאנטע א ביי דערזעהן העסי האט איינמאל .
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 אונטער אדעס אץ ארויס צייט יענער אין איז וואט מבשר", "קול וואכנבלאט
 איר אין מאל ערשטע דאס געווען איז דאס צעדערבוימען. פון רעדאקציע דער

 מבשר" "קול מיטן זיך האט זי צייטונג. א דערזעהן האט העטי וואט לעב^,
 שטענדיגע א זיינז^ געווארן אן דעמאלט פון איז און פאראינטערעסירט זעהר

 פון קארעספאנדענטין א ווערן צו געדאנק אויפן ארויף איר איז אמאל לעזערין.
 און שרייבן צו וואט וועגן טעמע א געזוכט זי האט צייט היבשע א מבשר". "קול
 ערציש אפגעלאזענע די קריטיקירן געוואלט געוועסט האט זי געפונען. ניט האט
 פאר געהאט מורא אבער האט זי מיידלאך. יידישע בערדיטשעווער ידי פון הונג
 מאש געדאנק, דער אפגעהאלטן דערפון זי האט נאכמער און קרוב, פרומען איר
 דער אויף מ׳קען )אז מאזיר אין עלטערן אירע צו אריץ בלאט דאס פאלט מער

 דאש זי האט דאס—נאמען, אמתן דעם אונטערשרייבן ניט קארעספאנדענציע
 באקומען האט זי און מעשה, א געמאכט זיך האט געוואוסט(. ניט נאך מאלסט

 צעדערבוים האט מבשר" "קול נומער א אין אומגעריכטערהייט. גאר טעמע א
 ארום רעדט ער וועלכן אין לייט־ארטיקל, אייגענעם אן זיינעם אפגעדרוקט

 ווי און אבערגלויבערייען, אלערליי פארשפרייט זיינען יידן ביי ווי באריכות,
 *צע האט געענדיגט טייוואלים. פאר און שדים פאר מורא מען האט יידן ביי

 זיין מעגליך וועט בילדונג דורך נאר אז דעם, מיט ארטיקל זיין דערבוים
 נע• וועלכע שטותים, און הבלים מיני אלע די פאלק יידישן פון אויסצוראמען

 רייזע־באשריי־ די דערמאנט העטין האט דאס פינסטערניש. דער פון זיך מען
 די פון איינעם אין געלייענט אמאל האט זי וואט פרינץ, דייטשן פון בונג

 פרינץ דער ווי דערציילט, געווען איז באשרייבונג יענער אין מעשה־ביכלאך.
 אדארף אין ערגעץ־וואו איבערנעכטיגן רייזע דער אויף אפגעשטעלט זיך האט
 אפ־ דערפון געוועסט אים האבן פויערים די ווי און פאלאץ, איינזאמען אן אין

 ס׳גייט מענש וועלכער און שדים, דא זייבען פאלאץ אין אז זאגנדיג, געהאלטן,
 וועל־ פרינץ, דער טויטן. א מארגן אויף אים מען געפינט ביינאכט, אריץ אהין
 קיין וועלט דער אויף זיינען עט אז פויערים, די אויפווייזן געוואלט האט כער

 איז און פאלאץ, אץ איבערגענעכטיגט דוקא האט במציאות, ניטא נאך שדים
 האט פויערים די אויף געזונטער. פרישער־א א מארגן אויף ארויס דארטן פון

 אויפגעהערט זיי האבן אן דעמאלט פון און איינדרוק שטארקן א געמאכט דאס
 זי האט ספור־המעשה, דאזיגן דעם אויף זיך שטיצנדיג שדים. אין גלויבן צו

 צעדער־ וויפל אויף אויפגעוויזן, האט זי וואו ארטיקל, גרויסן א אנגעשריבן
 צו נאאיוו ווייט אזוי געווען אבער איז זי ריכטיג. זיינען מיינונגען בוימס

 און מענשן, עלטערע נאר שרייבן צו רעכט האבן צייטונג א אין אז גלויבן,
 איז. זי ווי מיידל, יונג אזא ניט אבער זיי, קען וועלט די וואט די, באזונדערס

 האט יענע און חברטע, א אירער מיט דעם וועגן געווען מישב זיך האט זי
 וועגן שרייבן בריוו פריוואטן באזונדער א אין זאל זי עצה, אן "געגעבן איר
 און דאמע א איז זי אז מבשר", "קול פון רעדאקטאר דעם זיך

 האט ארום צעהן טאג א אין און געטאן, אזוי האט העסי באיארטע... א
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ר". ש ב גז "קול אין ווארט ביי ווארט אפגעדרוקט ארטיקל איר דערזעהן זי
 אן דאמ^לסט פון הימל. זיבעטן אויפן ווי געווען זיך ביי איז העסי

 "קול פארן ארטיקלען אויף פען די פרובן צו עפטערם אנגעהויבן זי האט
 זייבען און געהאט, ניט ערפאלג קיין אבער שוין האבן ארטיקלען די מבשר".
 זיך האט אירע זאך קליינע ן י י א נאך נאר רעדאקציע. פון קארב אין געבליבן

 קארעספאנ־ א געווען איז דאס מבשר". "קול אין אפגעדרוקט ארום צייט א אין
 קארעס־ דאזיגער דער אין צדקה־חברה. א עפעס וועגן בערדיטשעוו פון דענץ

 און כלל־טוער, ארטיגע די פון עטליכע גוטן צו דערמאנט זי האט פאנדענץ
 מוכר־ספרים(, )מענדעלי אבראמאוויטשן ־יעקב שלום אויך זיי צווישן

 ווי איז, זי וועלכן מיט און בערדיטשעוו, אין געוואוינט דאן באך האט וועלכער
באקאנט. געווען דאמאלסט שוין ווייזט־אויס, עם

111.

 און בעטך זיך לאזט זי— היום א קוטען זאל העטי אז פאדערך עלטערן די
 זי אז בשירה, די אן איר זאגט מוטער די—מאזיר. קיין צוריק סיף צוט קומט

 —העסי׳ן. אויף בשורה דאזיגער דינר פון איינדרוק דער—כלה. א געווארן איז
 דער צו הכנית די—פאסיוו. ווערט העסי—פאטער. מיט׳ן געשפרעך איר

 העסי—חתונה. דער צו אכטאג שיין ס׳איז—חתן. פון שלח־מגות איר—חתונה.
קיעוו. קיין אנטלויפט

 אין קרוב איר ביי פארבראכט האט העסי וואס צייט, משך דעם אין
 אהיים צוריקצוקומען גערופן מאל וויפיל עלטערן אירע איר האבן בערדיטשער,

 בער־ מיט איינגעלעבט אזרי צייט דער פאר אבער זיך האט העסי מאזיר. קיין
 ביכער אירע מיט און מבשר" "קול מיטן און באקאנטע אירע מיט און דיטשעוו

 דאב־ פון און ביעלינסקען פון ווערק די איבערצולייעגען באוויזן שוין האט )זי
סז■!!", טשערנישעווסקעס אויך און פיסארעוון, פון און ראליובארון

 האט זי אז ברודער(, א חברטעס א אירער ביי בגנבה באקומען האט זי וועלכן
 אייבש איר זיך האט צייט געוויסע א אהיים. פארן צו געהאט חשק וואס קנאפ

 ס׳זיינען עלטערן. די פון תירוצים פארשיידענע מיט זיך אויסצודריידן געגעבן
 אז עלטערן, אירע פון פאדערונגען די און חדשים, פאר א נאך אריבער אבער

 אלץ ווערן אנגעהויבן האבן אהיים, קומען גיכסטן צום וואס זעהן זאל זי
 געקענט גארנישט דעם קעגן העסי שוין האט סוף צום אז באופן, דריגגענדיגער,

 צובראכע־ "און צוווייטאגטן א מיט אונטערגעבן. געמוזט זיך האט זי און מאכן,
 געקומען איז אץ בערדיטשעוו פון געשיידט זיך זי האט הארצן נעם
מאזיר. קיין

 נאכט, כיי געיוסי איז דאס קומען, איר באך טאג ערשטן דעם
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 זין האט מוטער, די אדיין איר צו איז בעט, אין געלעגן שוין איז העסי בעת
געזאגט: און ארועקגעשטעלט איר לעבן

 אין געזעסן זיך ביסט דו בשורה. גוטע א קינד מיין דיר, פאר כ׳האב —
 ביסטו אבער אונז געקלערט, ניט טאטע־מאמען וועגן האסט און פרעמד דער
פארזארגט. דאנקען, צו גאט דיך, האבן מיר און זינען, אין געלעגן גוט

וואם? מיט—ערשטוינט גאנץ געפרעגט העסי האט—פארזארגט? מיך —
געווארן... כלה א מזל מיט ביסט דו קינד; מיין חתן, א מיט —
וועמען?". מיט אויגן? די אונטער כלה? א —
 טאטע דער ווי :גליקן גאנצע דערציילן גענופען מומער די איר האט דא

 ערגעץ־ פון האלץ־סוחר א איינעם גאך מיט יריד א אויף אויפגעטראפן זיך האז
 וואט זון, איינציגן אן האט וועלכער באברויסק, הינטער שטעטל קליין א וואו
 זיי און עילוי, אן פאר קאנט גאנצן אין שמ׳ט און לערבט און ולילה יום זיצט
 אנדערן, דעם מיט אייבער זיך זיין צו משדך צונויפגערעדט ביידע זיך האבן

 אויף גליק אזא בקיצור: געמאכט. כף תקיעת א ארט אויפן דארטן תיכף און
געווארן. געזאגט טעכטער יידישע אלע

 מינוט עטליכע ערשטע די געטראפן. העסין ידיעה די האט דונער א ווי
 אויסצוריידן ביכולת געווען ניט איז זי אז הארצן, אין פארקלעמט אזוי איר $ט ן

קינד. קליין א ווי קול אויפן פונאנדערגעכליפעט זיך זי האט סוף צום ווארט. א
 קומט ווי מיידל, קלוג אזא סטייטש, טרייסטן: גענומען זי האט מוטער די

מקנא... איר דאך זיינען מיידלאך מאזירער אלע נארישקייט? אזא איר צו דאס
 צו־ אנגעהויבן האט זי מוטער. דער אפשלאגן געפרובט זיך האט העסי

 מען האט צווייטנס, האבן; צו חתונה יונג צו נאך זי איז ערשטנס, אז, טענהן,
 קייג" אים האט מען און ניט אים מ׳קען וו^ס מענטשן, א מיט ניט חתונה קיין
אנגעזעהן. ניט אויגן די אין מאל

 רוה צו געלאזן איר האט פארשטאנען, וואט ווייניג אבער האט מוטער די
 פון קומען טעג די דארף וועלכער טאטע, דער אז זאגנדיג, אוועק, איז און

 העסי, זי, וועט אים געגן און פארשטיין, געבן בעסער זאך די איר וועט וואלד,
ריידן. צו וואט האבן ניט געוויס

 פארמאטערט ווי צוגעטאן. ניט אויג אן מיט נאכט יענע שוין האט העסי
 זי גענומען. ניט שלאף קיין פונדעסטוועגן איר האט וועג, פון געווען איז זי

 גרויסער א פאר וואט טאטן, איר געקענט גוט האט זי געוויינט. און געלעגן איז
 שטייגער משונה־ווילדן דעמזעלביגן אויף אז געוואוסט, האט זי איז, ער עקשן
ברידער. און שוועסטער עלטערע אירע אויסגעגעבן ער ה^ט

 די און וואלד, פון געקומען איז פאטער דעה אז ארום, טעג פאר א אין
 שידוך, וועגן טאכטער דער מיט געשפרעך איר איבערגעגעבן אים האט מוטער

 זיך, אנגעבייזערט איר אויף שטארק זיך, צו העטין אריינגערופן גלייך ער האט
געשכרעך: זיין פארענדיגט האט און בעטן, זיך לאזט זי פארוואס
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 איז זאך די העלפן. ניט זאך קיץ וועט דיר ניט, צי ווילסט, דו צי —
חתונה. זיין וועט ארום חודש א אין אפגעמאכטע. אן שוין ־.

 ווי געזעהן, האט זי גערעדט. ניט ווארט קיין העסי שוין האט מאל דעם
 ניט מינע קרומע קיץ האט און חתונה, דער צו הכנות מעכן אן מ׳הייבט

 עלטערן חתנס דעם צוגעשיקט־פון באקומען זי האט סעודה דער צו פורים מאכט.
 אוירינגלאך, פאר דימענטענע א מיט זייגערל נאלדענעם א שלח־מנות: שיינעם א

 העסי און געהאט, הנאה שטארק דערפון האבן מאמען דער מיט טאטע דער
 צאצקען צו אויפגעהערט ניט זיך האט און געפרייט, כלומרשט אויך זיך האט
 איז זי אז גערעכנט, האבן שטוביגע אלע און עלטערן די צירונג. די מיט

גליק... איר מיט צופרידן שטארק
 שוין זיך האבן שטוב אין חתונה. דער פאר אכטאג אן געקומען ס׳איז
 גארדעראבע גאנצער איר מיט אויסשטייער העסיס הכנות. לעצטע די פארענדיגט

 פונאנש אנגעהויבן שוין מ׳האט קליידער־אלמער. אץ פארטיגע א געלעגן איז
 אין קומען צו פריינד גוטע און קרובים צו איינלאדונגען שטאט אין דערצושיקן

חתונה... דער אויף טאג דעם־ אין און דעם
 האט זי ליידיג. געזעסן ניט אכטאג לעצטע די פאר אבער איז העסי

 האט זי וועלכע פאר קריסטין, יונגע א שכנה, א זייערע מיט צונויפגערעדט זיך
 יידיש אומגליקליכער דער מיטפילנדיג יענע, און הארץ, ביטער איר אויסגעגאסן

 אנגענומענעם לאנג פון שוין איר אויספירן געהאלפן איר האט טאכטער, שער
אנטלויפן. צו באשלוס

 גע" שוין האבן אלע בשעת חתונה, דער פאר נאכט לעצטער דער אין
 און צירונג די מיט גארדעראבע גאנצע איר צונויפגענומען העסי האט שלאפן,

 נייע א אן זיך ס׳הייבט וואו קיעוו, קיין אנטלאפן פאסט־פערד מיט ^יז
לעבן. ציר אין תקופה

17.

 בא. איר—אקושארן׳קורםן אויף אן קומט זי—תכלית. א זיך פאר זוכט העסי
 נתן בן׳עיר איר—סטודענטן. סאציאליסטישע וידישע די מיט קאגטשאפט

 צו בריוו א העסי׳ם—העפרעאיש. העסי׳ן מיט לערנט גאלובאוו—ו. ו א ב ו ל א ג
 איי קארעפפאנדענציע העסי׳ם—,הקול". פון רעדאקטאר רעם ראדקיגסאנען
 קרי. א פאר קומט לעבן איר אין—לעם". "קול וואכנבלאט יודישן ר^דקינסאנם

 ווערט זי—ארבעטער, די צווישן אגיטאטארקע סאציאליסטישע א ווערט זי—זום.
 ווערט העסי—״.50 די פון פראצעם ״דער—גאלובאוון. מיט צ־זאמען $רעםטירט
__רום םטאר$ןי$ אין פאליציו פון השגחה דער אונטער וואויבט זי—בץפרוום.

רום. 8י8ר8םט פץ אנטלויפט העסי

 נאך ארומקוקן גענומען זיך זי האט קיעוו, אין געקומען איז העסי אז
 דארף זיין, גיט ס׳זאל ווער מענטש, יעדער אז איינגעפונען, האט זי תכלית. א
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 זיין. מפרנס קאבען אים זאל וואס אומנות, ס׳איז וועלכע א אויסלערבען זיך
 געוואוינט׳ האט זי וועלכער ביי בעל־הבית׳טע, דער פון טאכטער די איז גראד

 העטין׳ אויף געווירקט האט דאס און אקושארן־קורסן, פון שילערין א געווען
 באקאנט זי איז קורסיסטין, אלם קורסן. דאזיגע די אויף אנקומען אריך זאל זי אז

 זי האבן וועלכע אוניווערסיטעט, קיעווער פון סטודענטן אייגיגע מיט געווארן
דיסקוסיעס. פרייע און זעלבסט־אנטוויקלונג פאר גרופעס זייערע צו צוגעצויגן
 יאר־ פאריגן פונם יארן זיבעציגער ערשטע די אין — צייט יענער אין
 פרייהייטליכן פארן נעסט א געווען אוניווערסיטעט קיעווער דער איז—הונדערט
 איז סטודענטן טייל גרעסטער דער בפרט. סאציאליזם פארן און בכלל געדאנק
 האבן סטודענטן סאציאליסטישע יידישע די געשטימט. סאציאליסטיש געווען

 באקאנטן דעם פון הויז אין צענטער באזונדער זייער געהאט דאמאלסט זיך
 באוואוסטן דעם פון שווער )דער ר ע נ י מ א ק יצחק ד״ר דיכטער העברעאישן

 געהיימע זייערע אפהאלטן זיי פלעגן דארטן אקסעלראד(. טוער סאציאליסטישן
זיצונגען.

 הויז אין אוונטן סאציאליסטישע די פון באזוכער שטענדיגער א איינער
 ן ת נ נאמען מיטן קורס צווייטן פון סטודענט א געווען איז קאמיבער ד״ר פון

 קינדווייז האט מאזיר, פון געשטאמט ה^ט וועלכער גאלובאוו, וו. א ב אלו ג
 פון ישיבות אלע אין אויסגעוואלגערט זיך האט און עילוי אן פאר געשמט

 מליצה־ביכלאך העברעאישע די פון איינפלוס דעם אונטער גובערניע. מינסקער
 איז און לערנען אוועקגעווארפן "השכלה", צו דערנאך גענומען זיך ער האט

 איז און עקזאמענירס זיך ער האט ארוס יאר פאר א אין עקסטערן; א געווארן
 באי־ דעם געטראפן ער האט דארט אוניווערסיטעט. קיעווער אין אריין באלד
 העב־ דער איו אידייען פיסארעווס פון פאפולאריזאטאר און קריטיקער קאנטן

 אקארשט־וואס דאן האט קאווגער ר. ע ב וו א ק אורי ליטעראטור, רעאישער
 אבראמא־ יעקב שלום אויף קריטיק שארפע א זעהר "המליץ" אין פארעפנטליכט

 נאטורוויסנשאפט. פון געשיכטע לענצם פון איבערזעצונג העברעאישער וויטשעם
 אבראמא־־ פון קעגן־תשובות "המליץ" אין ארויסגערופן האט קריטיק דאזיגע די

 קריוודע. זיין אנגענומען זיך האבן וואס שרייבער, אנדערע פון און אליין וויטשן
 ארויסזאגן אויך זיך זאל ער אז גאלובאוון, אזיף געווירקט האט קאוונער

 און געטאן, דאס האט גאלובאוו איבערזעצונג. אבראמאוויטשעס קעגן עפענטליך
 פובלי־ העברעאישער דער אין געווארן אריינגעצויגן ער איז אופן אזא אויף

 יידישן דעם צווישן פארשפרייטן צו באנוצט זיך האט ער וועלכער מיט ציסטיק,
 די פארטיידיגן צו באזונדערס, און, השכלה דער פון אידייען די פובליקום

 דאמאלסט גאלובאוו נאך האט סאציאליזם מיטן שטרעמונגען. רוסיפיקאטארישע
 די חברים, זיינע ביי ער האט דעריבער און טאן, צו געהאט ווייניג גאנץ

 העסיס זייענדיג ארעכטן... פון שם א צייט ערשטע די געהאט סטודענטן,
 השפעה זיין אריינגייער. שטענדיגער א איר ביי געווארן ער איז בן־עיר, א

 באהאוונט געווען דאמאלסט שוין איז העסי כאטש אז דעם, צו געבראכט ה^ט
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 אלץ פוידעסטוועגן נאך זי איז לאסאל, און מארקס קארל פון ווערק די אין
 גע־ איז און יוגנט שטודירנדיגער סאציאליסטישער דער צו צוגעשטאנען ניט

 מיט נאר אפגעגעבן זיך זי האט יט*צ יענער אין ווייטן, פון שטיין בליבן
 געלערנט האט גאלובאוו אז הברה, א ס׳איז אנגעלעגנהייטן. יידישע ספעציעל

 דער פעולה. שטארקע א געהאט אים ביי האט זי און העברעאיש, העסין מיט
 אז גאלובאוון, פון געהערט אליין אפאל האט ציילן דאזיגע די פון שרייבער

 מיטעלע די אין אז דערצו, ראיה א געווען". רבי א העלפמאנס "העסי איז ער
 אנגעלעגנהייטן יידישע ספעציעל מיט אפגעגעבן העסי נאך זיך האט יארן ־ער70
 דער איז העברעאיש, און תנ״ך געקענט גוט גאנץ דאכאלסט האט זי אז און

פאקט: פאלגנדער

א-יסגעלאזן. ניט גארגישט זיך האט אפמאך ראזיגן דעט פון *(

 יארן ־ער70 מיטעלע די אין האט וועלכער ראדקינסאן, ל. מ.
 וואכנ־ יידישן דעט און "הקול" העברעאישן דעם קעניגסבערג אין ארויסגעגעבן

 אפמאך, דעם לויט אז לעזער, זיינע געורען כודיע האט לעם", "קול בלאט
 לעצטער דער ווערט אבראמאוויטשן; שלום־יעקב מיט געשלאסן האט ער וואס

 וועט אן נומער קומענדיגן דעם פון אז און ם", ע ל "קול אין שותף א זיינער
(.*מו״ס מענדעלי פון ווערן רעדאקטירט צייטונג די שוין

 יידי־־ דער מיט אינטערעסירט שטארק קענטיג, זיך, האט וועלכע העסי,
"קול אין געווארן אויפגעטאן איז וואס גייס, די באגעגנט האט פרעסע, שער

 אויס־ זי האט געפילן באגייסטערטע העכסט אירע התפעלות. גרויס מיט ם", ע ל
 דערמאנטע די ם". ע ל ל־ ו "ק אין קארעספאנדענץ קליינער א אין געדריקט

 אי־ דא זי איך גיב דעריבער און כאראקטעריסטיש, זעהר איז קארעספאנדענץ
ארטאגראפיע(. איר מיט אויך )און ווערטליך בער

 איבערגעזעצטן פאלגעבדיגן דעם מאטא א פאר האט קארעספאנדענץ די
ישעיה: פון פסוק

 טוי־ דער אהרען די און בלינדען, דער אויגען דיא זיך עפפענען "דאן
זיף/ ערשליססען בען

עצם־־בריוו: דער קומט גאכדעם
ראדקינסזאהן! הערר רעדאקטאר "געשעצטער

 מחבר קודש לשון בעקאנטען גוטען אונזער מיט איהר אז דעם נאך
 זענט אבראמאוויץ, ה׳ בעריהמטען וועלט דעם שרייבער, יודעשען פראסט און

 דיא אויף באלד מיר איז געגאנגען, וועק א וואס גור בעזוך ערשטען דעם נאך
 )אז ישעיה מספר 35 קאפיטיל דעם פון ציילע 5 דיא גיקומען גידאנקען
 גיטראכט מיר איך האב ווערטער דיא )עבריים(. עורים שטאטט אן און תפקחנה(

 נעמליך געשיקט, היממעל דעם פון גידאנקען אייערע אויף ב״ה גאט אויך האט
 2 די צוזאממען אים מיט אבראמאוויץ הערר דעם ביט זיך פעראייניגען צו

 צו "קול" און לעם" "?יל בלעטער יודעשע אונענטבערליכע ניטצליכע זייער
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 חוץ צייט, יעצטיגער ביי יודען אונז אונטער עמיצער נאך ווער בעארבייטען;
 ריכטיגע גוטע און ערקלערונגען נוצליכע פיהל אזוי שטאנד אין איז אים,

 דינים קיין )ניט אבערגלויבערייא נארישע פיהל—בעססערין צו אויס לעהרע,
 וועלכע אד״ג, ערציאונג קינדער לעבען, וועלטליכען צום למשל ווי חלילה(

 אונד שוועסטער אונוויסענדע אונזערע אונטער גינוג גאנץ נאך עקשעסטירען
 אויס דך אליין שוין טאקע ווינשען שייענט מיר ווי אונד מוזין, וואם ברידער

 בענייטיגען און בלינד נעביך זענין וועג, דעם ניט ווייסין זיי נור בעסערין, צו
 פאלל דיזען בייא פריינדע. פאלקס לעהרער, גוטע ערבסטע ערליכע אין דך
 הפלל׳ לטובת ארבייטען ענערגיש ערענסט וועט אבראמאוויץ מיט איהר אז

 וועט קופער שטאט און בלינדען, דער אויגען די עפענען באמת זיך וועלין
 האלצעס דעם שטאט קופער, אייזענס דעם שטאט אונד גאלד, בריינגען איר

 דאפאן זייטטע מיינער בין אלזא אייזען. שטיינע דער שטאט אונד קופער,
 אללע זאנדערין איינציגע, די בין איך נור ניט אז ה^ף און פרידען, צו זייער

 ווייל בלייבען, פרידען צוא זייער בשורה דער פאן וועללען פריינדע יודעשע
 קענען וועלכע לאחב״י, בריינגען נוצען פיהל זייער קענען בלעטער אזעלכע

ווערין. געהאלפען און גיאיידילט ניט גאר שפראכע אנדערע קיין דורך נאך

העלםמאך. העני

 העסיס פאר כאראקטעריסטיש זעהר בריוול דאזיג דאס איז געזאגט, ווי
שטימונג. דאמאלסטיגער

 דעמזעלביגן אין אפגעדרוקט העסי נאך האט ארום צייט קורצער א אין
 נייע שוין דך הערן עס וועלכער אין קארעספאנדענץ, צווייטע א לעם" "קול

 משתדל ניט דך זיינען זיי פארוואס פלל־טוער, קיעווער די מוסרט זי קלאנגען.
 תלמוד־תורה די ווי ערציהונגס־אנשטאלטן, די איז געהעריג ווי אוועקצושטעלן

 זיי פארוואס המון־עם, פארן באזונדערם בילדונגס־אינסטיטוציעס, אנדערע און
 פאר־ צו זארגן צו אן ניט הייבן און געלט־זעק זייערע אין אריינגעטאן זיינען

 מאסע, יידישער נויטבאדערפטיגער און ארימער דער פון לאגע די בעסערן
ווייטער. אזוי און

 העסיס אין און לאנגע, קיין ניט און צייט, געוויסע א נאך אוועק ס׳איז
 ווירקונג א געהאט האט וועלכער קריזיס, א פארגעקומען איז לעבן גייסטיגן

 דער פון רעזולטאט דער געווען איז דאס לעבן. רוייטערדיגן גאנצן איר אויף
 גאלו־■ ביי "רבי׳ך, איר ביי פריער פארגעקומען איז וועלכע איבערקערעניש,

 גאלו־ לינקס. אויף רעכטס פון געטאן בראך שטארקן א דך האט וואס באוון,
 סאציאל־דעמאקראטן, די פון פליגל ראדיקאלן עקסט צום אריבער איז באוו

העסין... אויך נאכגעשלעפט דך נאך האט און

 טע־ מיט באנוגנט ניט דך האבן סאציאליסטן ראדיקאלע קיעווער די
 ארבעט אגיטאטארישע אינטענסיווע און גרויסע א געפירט האבן זיי אריעס.
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 פאבריקן פיל אויף זיך האבן איינפלום זייער אונטער דרום־רוסלאנד. גאנץ אין
 געהיימע די ארבעטער. סאציאליסטישע פון גרופעם געהיימע געגרינדעט

 זיינען אגיטאטארן די פון סך א און אויסגעשפירט׳ זאך די האבן אגענטן
 גאלובאוו אויך געתען זיינען ארעסטירטע די צווישן געווארן, ארעסטירט

(.*העסי... און

 האט אן דאמאלטט פין געווא־ן. באפריוט ארום צייט קורצער 8 אין איז גאלובאוו *(
 האט יארן ער-80 טיטעלע די אין טעטיגקייט. ליטערארישער צו גענומען אינגאנצן זיך ער

 וודי דער ןווענ קווער רוסיע גאלובאוום השבון איר אויף ארויטגעגעבן ,מפיצי־השכלה" חברה
 פארעפגטליבט גאלבאוו האט 1886 יאר אין ,ערי-טקלט״. ביבלישע די פון באדווטונג שער

 מאנא. גרויטע א "כנטת-ישראל" זאמל-בוך העברעאישן שפר׳ס פון באנד ערשטן דעם אין
 א אפגעדרוקט גאלוב^וו האט יןי.רן ער-80 טוף די אין טטאטיטטיק. יידישער וועגן גראפיע

נראט^טיק. העברעאישע

 גע? דאן האט ער ווי אדער, ארעסטירטע, דאזיגע די פון משפט דער
 פון טעג לעצטע די אין פארגעקומען איז ״50 די פון פראצעם ״דער הייסן,

 פעטערבורגער אין יאר צוויי זיצן צו געווארן פארמשפט איז יאר,.העסי טן?77
פון געווארן באפרייט זי איז 1879 זומער ^?(.60^111 ארבעטער־הויז
 פאליציי פון השגחה דער אונטער געווארן ארויסגעשיקט און ארבעטער־הויז

 אנטלאפן סטארא־רוס פון העסי איז 1879 יאר סוף צום סטארא־רוס. קיין
געווארן...

7.

 —איר. ווענן שרויבט הבר׳טע רוטישע א וואט—"נאראדאוואלקע". א ווערט מעטי
 בעל׳הבית׳טע א ווערט זי—קאמיטעט. עקזעקוטיוו פונ׳ם מיטנליד א ווערט חעטי

 דעם אלעקטאנדער אויף אטענטאט דער—קווארטירן. קאנטפיראטיווע פון
געבוירט זי—טויט׳שטראף איר אם מ׳לויגט—ארעטטירט. ווערט העטי—צווייטן.

טויט. איר—קינד. א געפענגעניש אין

 סאציאליסטיש־ די אין איןרוסלאנד. געווען דאמאלסט איז צייט הייסע א
 דעם ארגאן, אנפירדיגן זייער אין באזונדערם און קרייזן, רעוואלוציאנערישע

 ארבעט. די געקאכט האט וואליא", "נאראדבאיא פארטיי דער פון קאמיטעט
 און בעסטע די אקציעם. טעראריסטישע צו הכנות מאכן צו אנגעהויבן מ׳האט

פעטערבורג. אין קאנצענטרירט זיך האבן כחות רעוואלוציאנערישע אקטיווסטע

 דער אין ארייבגעטאן אינגאגצן זיך האבן וואס קרעפטן, יונגע די צווישן
 העלפמאן. העסי אויך געווען איז פארטיי, נאראדאוואלישער דער פון ארבעט
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 קאמיטעט. אין העסין אריינצונעמען אפגעהאלטן זיך מען האט צייט ערשטע רי
 "רויטף אזויגערופענעם דאמאלסט דעם אין אריין אנהייב אין די איז דעריבער

 געזאגט, ריכטיגער אדעה׳ צוגרייטונס־קלאס, א ווי געדינט האט וועלכער קרייץ",
עקזעקוטיוו־קאמיטעט. רעוואלוציאנערישן צום פירהויז א ווי

 פון פונקציעס געפערליכע און שווערע אלע די האט העלפמאן העסי
 איר איז זאך קיין פלייצעס. שוואכע אירע אויף איבערגעטראגן קרייץ" ,׳רויטן

 אירע אייבע אפגעשראקן. ניט זיך זי האט זאך קיין פאר שווער, צו געווען ניט
 אין ארבעט העלפמאנס העסי וועגן ערינערונגען אירע אין שרייבט חברטע א

 מ׳האט ווי דעם, נאך העסין מיט באגעגנט זיך "כ׳האב הלשון: בזה "רויטן־קרייץ"
 אפגע־. זעהר זיך פילט זי אז געזאגט, מיר האט זי תפיסה. פון ארויסגעלאזן זי

 אויסרוהען; ביסל א געוואלט זיך וואלט איר און אויסגעמוטשעט, און מאטערט
 פון מיטגעריסן אזוי געווען זיינען אלע צייט/ הייסע אזא געווען איז דאס נאר
 געווארן אוועקגעשלעפט אויך איז העלפמאן העסי און קאמף, אנגעשטרענגטן דעם
 נערווייאישע א זעער פערזאן א געווען זי איז בכלל שטרוים... אלגעמיינעם מיטן

 א געווען איז לעבן גאנץ איר זיין. צו מקריב זיך גרייט תמיד היציגע, א און
(* ליבן׳... געקענט זי האט ווי און קרבנות... פון קייט

.1906 יוףביכל מ51>1^06“ *(

 אויפמערקזאמקייט די צוגעצויגן אינגיכן זיך צו האט טעטיקייט העסיס
 באלד זי מ׳האט און טוער, רעוואלוציאנערישע פאראנטווארטליכסטע די פון

 "נאראדנאיא־וואליא". פון עקזעקוטיט־קאמיטעט אין מיטגליד א פאר אריינגענומען
 פון פירערס רעוואלוציאנערישע גרעסטע די מיט באקאנט זיך זי האט דארטן
 אנדערע• און קיבאלטשיטש פעראווסקאיא, סאפיא זשעליאבאוו, ווי: צייט׳ יענער

 רעוואלוציאנערישע געפערליכסטע ריי גאנצע א זיך אויף איבערגענומען האט זי
 דער מיט אויסגעפירט געווען, איז שטייגער איר ווי האט, זי וואס פונקציעס,
פיגקטליכקייט. גרעסטער

 ארומגערעדט קרייזן רעוואלוציאנערישע די אין זיך האט צייט יענער אין
 געדארפט האט רואם אקציע, טעראריסטישע אזא אויספירן וועגן פראגע די

 אפגע^ זיך מ׳האט פאלק. רוסישן גאנצן דעם און רוסלאנד גאנץ אויפטרייסלען
 דאש דעם פון לעבן אויפן אטענטאט אן מאכן צו באשלוס דעם אויף שטעלט

 פלאן דאזיגן דעם אויסצופירן כדי צווייטן. דעם אלעקסאנדער קייסער מאלסטיגן
 רעוואלוציע רוסישע די וועלכע כהות, בעסטע די מאביליזירן געמוזט מען האט
העלפמאן. העסי אויך געווען איז זיי צווישן און פארמאגט, דאן האט

 טעראריסטיש דאזיגן דעם פון פארווירקליכונג דעם אין אנטייל העסיס
 באזארגן געדאפט האט זי וואס דעם׳ אין באזונדערס באשטאנען איז פלאן

 קווארש קאנספיראטיווע עטלעכע פעטערבורג פון צענטערם פארשיידענע די אין
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 אויפרייסובגס־מאטעריאלן. אלערליי און געווער האלטן קאנען מ׳זאל וואו טירן,
 טאקט, סך א האבן געדארפט מען האט קווארטירן, אזעלכע באקומען צו כדי

 בעלי־ די מיט אונטערהאנדלונגען די אין פארזיכטיגקייט גרויס און געניטקייט
 א האבן געדארפט דערצו מען האט דעם אחוץ און הייזער. די פון בתים

 פארמאגט האט מעלות אלע דאזיגע די ווילן. אייזערנעם אן מיט מוט סעסטן
 פעטערבורג אין האבן צו איינגעגעבן איר זיך האט דעם דורך און העסי,

 און זי געוואוינט כלומרשט ס׳האבן וועלכע אין קווארטירן, געהיימע עטליכע
 דעם אנגעגעבן חברים די פון מענשן יונגן א איינעם זי האט )תמיד מאן איר

 וואוינוג, די זיי, האבן אמתן אין און מאן(, איר פאר הויז פון בעל־הבית
 פון סקלאדן פאר וואליא", "נאראדנאיא פון דרוקערייען פאר געדינט גען,

 פאר־ קיבאלטשיטש האט קווארטירן העסיס פון איינער אויף וכדומה. געווער
 דעם אלעקסאנדער געטויט נאכדעם מ׳האט וועלכע מיט באמבעס, די פארטיגט
צווייטן...

 זייער איינגעגעבן טעראריסטן די זיך האט 1881 מערץ ערשטן דעם
 האבן וואס די, פון פאר א צווייטן. דעם אלעקסאנדער דערהרגענען צו פלאן
 באלד ארעסטירט און געכאפט מען האט באמבעם, די געווארפן אים אויף

 וואס פערזאנען, איבעריגע די זוכן געלאזט זיך מען האט נאכדעם ארט. אויפן
 האט העסי אטענטאט. אין גענומען אנטייל אומדירעקט צי דירעקט האבן

 רעוואלוציאנערין א איינע ארעסט. איר אויף טאג צו טאג פון געריכט זיך
 דאזיגע די אין שטימונג העסיס וועגן פאלגנדעס "בילאיע" אין דערציילט

 געווען מאל ם ע ד זי איז פריינדליכע, א און פרייליכע א "שטענדיג :טעג
 וואס ווייניג האט און צושטרייט געווען איז זי פארטרויערט; און אומעטיג
 ביי קורסיסטין, באקאבטע א ביי געטראפן דאן איר מיט זיך כ׳האב גערעדט.
 לי־ אומלעגאלע פעק גאנצע קווארטיר אויפן אנגעקליבן זיך ס׳האט וועלכער

 באזונ־ און הויז־־זוכונגען, מאסן געמאכט דאמאלסט האט פאליציי טעראטור.
 האט קורסיסטין די סטודענטינס. און סטודענטן פון וואוינונגען די אין דערס
 אהיב־ ערגיץ־וואו ארט אן געזוכט האט און הויז״זוכובג א פאר געהאט מורא

 מיט פאק גאנצן דעם צוגענומען איר ביי האט העסי ליטעראטור. די צוטאן
 שוין איז מיר אז אזויפיל, גוטס דאזיגן פון דא איז מיר "ביי ווערטער: די

 ביים צושיידט. באלד זיך האבן און ארויס צוזאמען זיינען מיר אייבם!" אלץ
 געזאגט און האנט די געדריקט שטארק מיר זי האט מיר מיט זיך געזעגענען

—זעהן?״ באך זיך מיר וועלן געזונט! זייט געפיל: שווערן א מיט

 קאב־ אירע פון אייבער אין געווארן ארעסטירט העסי איז מארגן אויף
̂ ור (/"מאן״ אזויגערופענער )איר מענטש יונגער דער קווארטירן. ספיראטיווע

 האט, געהייסן, ער האט סאבלין געוואוינט, צוזאמען איר מיט דארטן האט כער
 גענומען. לעבן דאס אליין זיך טיר, אין אנגעקלאפט נאר האט פאליציי ווי

טיר... די געעפנט און געשטארקט זיך האט העסי•
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 אלעקסאנדער פון מארד דעה אין פארמישט געווען זיינען וואס אלע# די
 פסק־דין דאזיגער דער און טויט, צום געווארן פארמשפט זיינען צווייטן, דעם
 העסי אויך געווארן פארמשפט איז טויט צום געווארן. אויסגעפירט אינגיכן איז

 ווייל צייט, געוויסער א אויף טויט־שטראף איר אפגעלייגט אבער מ׳האט העלפמאן;
 זי האט געזארגט געדאזהט; ניט אליין זיך פאר האט העסי שוואנגער. געווען איז זי

 טראגט זי וועלכן באשעפעניש, אומשולדיגן דעם פון גורל דעם וועגן נאר
הארץ... איר אוגטער

 "אטסראטשקע" דער פון צייט משך אין געפענגעניש אין לעבן העסיס וועגן
 א אירע דערציילט קינד, דאס געבוירן וועט זי ביז געגעבן איר מ׳האט וואס

פרטים. אינטערעסאנטע פאלגנדע די חברטע

 באלדיגן איר פון שרעק דעם דורך געמוטשעט זיך זי האט חדשים "פינף
 איר מען האט קינד דאס געבוירן איר פאר טאג לעצטן דעם ערשט און טויט,

 דאם געבוירן געלאזן איר מ׳האט באגנעדיגונג. איר וועגן בשורה די געבראכט
 מא־ שרעקליכע אזעלכע אויסשטיין געלאזן איר מען האט דערביי נאר קינד,

 זייער געקאנט ניט אהער ביז נאך האט היסטאריע די וואס יסורים, ראלישע
 וועל־־ אין טורמע דער אין קינד ד$ס האבן צו איבערגעפירט זי מ׳האט גלייכן.

 באהאנדלט ווערט עס איידער ארעסטאנ&ן פארשי׳ידענע די אריין מ׳זעצט כער
צימער, גערוימען א און גרויסן א אפגעגעבן איר מען האט דארט משפט. זייער

סאלדאטן אוועקגעשטעלט צימער דאזיגן דעם אין איר ביי אבער מ׳האט
אין דוקא ניט און פרוי, איין ניט שעה. יעדע בייטן זיך פלעגן וואס שומרים/

די פאר נאכאנאנד האבנדיג געווארן, משוגע איז העסי, ווי צושטאנד אזא
 מיני דאזיגע די אדאנק סאלדאטנפאסטנס... די אט טורמע פון צימער אין אויגן

 איז העסי אלאוויאניקאווא. יעליסאוועטא זינען פון אראפ למשל, איז, שומרים
 האט זי שטארקער. א זעהר געווען איז ארגאניזם איר אראם, ניט זינען פון

 דאס ברוסט. די געבן געקענט אפילו אים האט זי קינד, לעבעדיג א געבוירן
 איר. ביי אפנעמען געקאנט ניט אים האט געזעץ קיין אירס; געווען איז קינד
 אין געזעץ? דאס היטן וועגן געקלערט צייט יענער אין אבער דאס האט ווער

 דאס איר ביי אוועקגענומען נאכט ביי איינמאל מען האט ארום טעג עטליכע
 דארטן און "פריוט", א אין אפגעפירט עס מען האט פרי מארגן אויף און קינד,

 קוויטאנ־ קיין ניט און נומער קיין ניט ארויסנעמענדיג ניט אוועקגעווארפן, אים
 בעלנים, סך א געפונען זיך ס׳האבן בעת אפגעטאן מען האט דאס און ציע,

עס. דערציהען צו און קינד דאס זיך צו נעמען פארגעלייגט האבן וועלכע

 הארצווייטאג גרויס פון אריבערטראגן. געקאנט ניט מוטער די האט דאס
 עס האט ארגאניזם שטארקער דער ביז ווערן, צו שוואך אנגעהויבן זי האט
אויסהאלטן... געקענט ניט מער שוין

געשטארבן. העלפמאן העסי איז 1852 פעברואר 2 רעם
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 פאזי דער פרן לעבן ברויזנדיגע יונגע דאס פארענדיגט זיך האט אזרי
 סאציא► יידישע ערשטע די פון אייגע העלפמאן, העסי מיידל יידישער רער

רעוואליוציאנערקעם. ליסטקעס
:ן ו ו א ב ו ל א ג וועגן ווערטער עטליכע נאך

 סאציא־ אין געווארן נכשל ווידער יארן ־ער70 סוף די איז גאלובאוו
 מאניפעסט, צוליבן סיביר. קיין געווארן פארשיקט איז און אגיטאציע ליססישער

 צרוייטן, דעם ניקאלאי פון קרוינובג דער בשעת געווארן ארויסגעגעבן איז וואם
 ווארשע, אין באזעצט דאן זיך האט ער רוסלאנד. קיין צוריק געקומען ער איז
 פון השגחה דער אונטער געווען ריי דער נאך י^ר עטליכע איז ער וואו

פאליציע.



לילנבלום. ל. מ.
(.1910—געשטארבן ;1843—)נעב$רן

1.

 יודישער דער פון געשיכטע דער ווענן מאנאגראפיע מ שרוובן צו באשלום מיין
 נאך לילנבלומען צו מיך ווענד איך—רוסלאבד. אין באוועגוננ ליםטישער8םאצי

 —הכהן. הלל בן מרדכי צו בריחי לילנבלימם—ענטפער. לילנבלומם— טערי$ל8מ
ציפרידן. ניט טיך שטעלט ערקלערונג לילגבלומם

 ארויף מיר איז ז905 יאר פונ׳ם "פרייהייטס־טעג" באקאנטע די אין
 יידי־ דער פון געשיכטע דער וועגן מאנאגראפיע א אנצושרייבן געדאנק אויפן
 די צווישן אז געוואוסט, כ׳האב רוסלאנד. אין באוועגונג סאציאליסטישער שער

 אליין האבן וועלכע אזעלכע, זיך געפינען שריפטשטעלער העברעאישע עלטערע
 נאהענט, איר צו געשטאנען זיינען אדער באוועגונג, דער אין גענומען אנטייל

 צוצושיקן בקשה, בריווליכער א מיט זיי צו געווענדט דעריבער מיך האב און
 דהיינו: מאנאגראפיע, מיין פאר מאטעריאל אלם דינען קאן עס וואס אלץ מיר

וכדומה. דאקומענטן בריוו, עראינערונגען,
 פריסטער מיין פון לילנבלומען. ל. מ. אויך געשריבן דעם וועגן האב איך

 געווען לילנבלום איז לעז״ער, העברעאישער אלם מיך געדענק איך זינט יוגנט,
 איב־ באזונדערם מיך האב איך וועלכן מיט סמאלענסקינען נאך צווייטער דער

 אין טריט ביי טריט נאכגעגאנגען אים איך בין אן דאמאלסט פון טערעסירט.
 זיי וויפיל אויף וועלט־אנשויאונגען, זיינע פון גלגולים פארשיידענע אלע די

 האב אנפאנג פון גאר ליטעראטור. דער אין אויסדרוק זייער געפונען האבן
 "רע־י פאר געקעמפט האט ער ווען צייט, דער אין געלערנט קענען אים איך

 גלייך האב איך און יאר עטליכע אריבער ס׳זיינען "שלחן־ערוך". אין פארמעס
 געדאנקנסגאנג זיין אין פארגעקומען איז וואס איבערקערעניש, די געווען תופס

 די פון שריפטשטעלער מאטעריאליסטישע רוסישע די פון השפעה דער אונטער
 האט לילנבלום וואס ארטיקלען, איינצלנע פון סמך דעם אויף יארן. ־ער60

 געדאנקען, פארשיידענע פון און יארן, ־ער70 מיטעלע די אין פארעפנטליכט
 געהאלטן, אים איך האב נעורים", "חטאת זיין אין ארויסגעזאגט האט ער וועלכע

 פונ׳ם אנהענגער אן פאר אנדערע, אויך געהאלטן אים האבן אזעלכן אלס און
 ביי נאך איז איינדרוק אלגעמיינער דאזיגער דער סאציאליזם. מארקסיסטישן
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 ליטערארישע געוויסע אין האב איך ווי נאכדעם געווארן שטארקער פיל מיר
 רעדאקטארן די צו באציהונגען לילנבלומס וועגן דערציילנדיק געהערט קרייזן

 און "האמת" זשורנאלן סאציאליסטישע העברעאישע דאמאלדיגע צוויי די פון
 סאציאליסטישער כנופיא קליינער דער פון אייניגע צו און חכמים׳/ "אספת

 אנגעפירט דארטן פון האבן און אויסלאנד, אין געזעסן זיינען רואם "מנהיגים"/
רוסלאנד. אין באוועגונג גאנצער דער מיט

 קרום אזוי ניט גאר זיך, דוכט איך, האב אכט אין אלץ דאס נעמענדיג
 מיין פאר מאטעריאל לילנבלומען ביי געבעטן כ׳האב וואס דעם, מיט געטאן

 האב און רוסלאנד, אין באוועגוגג סאציאליסטישער יידישער דער פון געשיכטע
 מיין פרט. דעם אין ידיעות וויכטיגע אים פון באזונדערס באקומען צו געהאפט
 חדשים, דריי העכער אוועק ס׳זיינען געווארן. מקוים ניט אבער איז האפנונג

 געווען מיר פאר איז שווייגן זיין געענטפערט. ניט מיר האט לילנבלום און
 לאנגע א לילנבלומען מיט איך האב פריער שוין וואונדער. גרויסער א זעהר
 חבת־ציון, פון פראגן מכח און ענינים ליטערארישע וועגן קארעספאנדירט צייט
 שולדיג בלייבן מיר זאל ער אז געטראפן, ניט נאך זיך האט מאל קיין און

 דער מיט במעט ענטפערן תמיד פארקערט, מיר, נאך פלעגט ער תשובה. א
 הייסע א געלעגנהייט איטליכער ביי מיר ארויסווייזן און פאסט", "ערשטער

 צוווערטלט עפענטליך מיר מיט זיך ער האט מאל איין נאר באציהונג. חבר׳שע
 ליטערא־ העברעאישער דער אין קורס נייעם דעם "וועגן ארטיקל מיין צוליב
 געדרוקט געווען איז וועלכער העברית"(, בספרות החדש המהלך דבר )"על טור"

 דערפילט אים דורך זיך האט לילנבלום, ער, וואס און "פרדס" באנד ־טן3 אין
 דער אבער "המליץ". אין אפשלאגן געפרובט אים האט און אנגעגריפן, עפים

 אויף איינפלוס שום קיין געהאט ניט האט "אינצירענט" ליטערארישער דאזיגער
 אוג־ פון יאר יענעם אין דוקא מעהר: נאך באציהונגען. געגנזייטיגע אונזערע

 ביאגראפיע לעוואנדעס שרייבן צו פארגעלייגט מיר ער האט פאלעמיק ערז
 און רעדאקטירט, האט ער וועלכן יארגאנג(, ־טער8) "אחיאסף" לוח פאר׳ן
 נאך זיך מיר האבן ביאגראפיע דערמאנטער דער פון פרטים אייניגע וועגן
בריוו. פון ריי גאנצער א אין דורכגעשריבן דעם

 אים האב איך און גלאט/ ניט עפיס איז דא אז פארשטאנען, כ׳האב
 דער מיט אנדערן דעם נאך איינער בריוו פארסטראכירטע צוויי אוועקגעשריבן

 סוף צום שווייגן. זיין פון סבה די ערקלערן מיר זאל ער בקשה/ דרינגענדער
 יול ו־טן4 )פון תשובה קורצע פאלגנדע די אים פון אנגעקומען מיר איז

1905)*.)

 ^ריגינאל אין זייבען בייוו, וויוטעררינע אלע די אויך ווי בריוו, דאזעער דער *(
ש. י א ע ר ב ע ה געשריב;

 כ׳בין אדרעס. ריכטיגן דעם געפונען ניט מאל עם ד איר האט "ליידער
 קומט איר וואט וועלט־איבערמאכער, אונזערע פון געווען ניט לעבן מיין אויף
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 שכרות מין א עפים ארויפגעפאלן מיר אויף אפילו איז מאל א פאראייביגן. י*ז
 יונה ווי אבער מאטעריאליסטישע(, קיין ניט אופן בשום און רעאליסטישע )א

 ן ע וו כ׳האב וואס אלץ, אין אריבער. נאכט דורכ׳ן דאס איז "קיקיון" הגביא׳ס
 קיין געפינען ניט איר וועט לילנבלומס( איז קורסיוו )דער געשריבן ס׳איז

 בין איך אז זיך, האלט איר וועלכן אן געדאנק, טעות׳דיגן דעם צו גרונד שום
 בית־ מארק׳ס קארל פון סאציאליסט א געווען צייט יענער אין צי דער אין

 מיר וועגן שרייבן צו ניט אייך ערלויב איך וואס די לא איז דעריבער מדרש.
 נאמען מיין דערמאנען צו ביט אייך פון נאך איך פארלאנג אין, עס וואס

 פאר מורא כ׳האב ווייל ניט דאס פארלאנג איך און ברמז. אפילו און בכלל,
 צוליב נאר געזינדיגט(, ניט כ׳האב )וועלכע זינד מיין פון אנטפלעקונג דער

 די, פון זיין צו גליק באזונדער א פאר ניט באר דאס האלט איך וואס דעם,
אומזיסט". חושד "מ׳איז וועלכע

 גרויסער א אין אריינגעבראכט מיך האט תשובה לילינבלומם דאזיגע די
 דער־ צו ערלויבט ניט מיר האט ער וואס דעם צוליב ניט און פארלעגענהייט,

 דא־ שוין מיך איך האב מאנאגראפיע דער פון מאנאגראפיע. מיין אין אים מאנען
 צענזאר, יידישער ווילנער דער ווי נאכדעם אפגעזאגט, סיי ווי סיי מאלסט
 שריפטשטעלער באוואוסטער דער געווען איז )דאס באקאנטער, גוטער א טיינער

 געמאכט, אויפמערקזאם מיר האט שטיינבערג( יהושע געלערטער און
 פון ארויסגיין מוזן בראשור מיין וועט באדינגונגען" "הערשענדע די לויט אז

 פון גאר געשטאמט האט פארלעגענהייט מיין "צוקאלעטשעטע".,. א האנט זיין
 אז ערווארט, ניט מאל קיין האב איך וויכטיגערע. פיל א און סבה, אגדער אן

 *פאר וועלן זאל מאן, ערליכער גרויסער דער און אליין אמת דער לילינבלום,
 צייט געוויסער א אין דאס באקאנט, אלעמען איז וועלכער פאקט, דעם לייקענען

 פון באהערשט געווען ער איז השפעות געוויסע פון איינדרוק דעם אונטער און
 רואם פארשטיין, צו געווען שווער מיר ס׳איז אידייע. סאציאליסטישער דער

 גייסטיגן זיין פון קאפיטל דאזיקן דעם אפצומעקן אים דאס באוועגט אזוינס
 אים, ער טוט מאמענט ם דע אין אז אנגעמען, אפילו זאלן סיר ווען לעבן;

 דאך ער דארף אים מיט זיך שעמען—חרטה, אים אויף האט ער און באנג אפשר,
ניט. פאל קיין אויף אבער

 לילינבלומען ארויסגעזאגט האב און איינהאלטן געקאנט ניט מיך כ׳האב
 געדענק איך פארגעסן; שוין איך האב פרטים די געדאנקען. מיינע בריוו א אין

 זעהענדיק צער גרויס מיין אויסגעדריקט אים איך האב כל קודם אז דאס, באר
 וועלכע שאפונגען, גייסטיגע זיינע פון אזעלכע קליינגעלט צו מאכט /ליין ער ווי

 *לי אונזער אין שענכטע דאס און בעסטע דאס געווען צייט זייער אין זיינען
 באמיט אומזיסט גאנץ אז אויפווייזן, געפרובט אים איך האב נאכדעם טעראטור.

 *באב דער באוואוטט לאנג שוין איז עס וואס דאס, היינט אפצולייקענען זיך ער
 פון פילע אין בולט שארף אזוי ארויס זיך ווייזט עם וואט און וועלט, צער
 צייטונגען יענע אין און די אין געשריבן האט ער וועלכע ארטיקלען, זיינע
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 פאר־ אויף געשטיצט מיך איך האב אים געגן טענות מיינע אין זשורנאלן. און
 "משנת זיין פון באזונדערס ארויסגענומען כ׳האב וועלכע ציטאטן, שיידענע
 סאציאליסטישן דעם אין געדרוקט געווען איז וואט ויה", ב א בן אלישע

 מארקס פאר פאנעגיריק א אינגאנצן איז און "אספת־חכמים". חדש־זשורנאל
 פאלגענדן דעם אויך געדיינק איך קאפיטאל". און "ארבעט וועגן תורה באקאנטע

 ער האט פארוואס פראגע: דער מיט פארענדיגט איך האב בריוו מיין פרט:
 הלל בן מרדכי וואט ארטיקל, דעם באמעדקונג שום א אן געלאזן דאס

 "אחיאסף", לוח שטן ער אין יוביליי ־יאריגן50 זיין צו געשריבן האט בהן ה
 צייט געוויסע א אז אויסדריקליך, געזאגט אים וועגן האט ער וועלכן אין און

וועלט־אנשויאונג?. סאציאליסטישער דער מיט סימפאטיזירט שטארק ער האט
 זיין אויף ווארטן לאנג געלאזן ניט לילענבלום שוין מיך האט מאל דעם

פאלגענדעס: געענטפערט מיר ער האט תיכף תשובה.
 פאר אייך דאנק איך פארענדיגט. האט איר וואט מיט אנהייבן "כ׳וועל

 האט הכהן מרדכי ה׳ וועלכן ארטיקל, דעם דערמאנט מיר האט איר וואט דעם,
 מיר איר באפרייט דעם דורך "אחיאסף". לוח אין פארעפענטליכט מיר וועגן

 באזונדערס אנגענעם מיר איז וועלכע זאך א — ארבעט, איבעריגער אן פון
 לעבעדיקע די צווישן הארעוואניע פון פארמאטערט פיל אזוי כ׳בין ווען איצטער,

 וואלט כהן׳ מעשה דערמאנט ניט בריוו אייער אין איר וואלט (.*טויטע די און
 אנשרייבן געדארפט ריכטיג, זאך די אייך דערקלערן צו כדי מאל׳ דעם איך

 וועט אייך און וועניגן, מיט באגיין מיך איך קען איצטער מגלה. גאנצע א אייך
 האב איך וועלכן בריוו, דעם פון קאפיע א דא אייך שיק איך ווערן. קלאר אלץ

 וועגן האט ער וואט דאס, דערזעהן נאר האב איך ווי באלד כהנ׳ן געשריבן
 האבן וועט איר ווען אז בטוח׳ כ׳בין "אחיאסף". לוח אין ארויסגעזאגט מיר

 אייערע אלע אויף תירוץ א געפינען אים אין איר וועט בריוו׳ מיין דורכגעלייענט
 דורב־ האב איך וועלכע זאך, איין זיין מוסיף געוואלט דא באר כ׳וואלט קשיות,
 פון ניט אז איבערצייגן, אייך זאלט איר כדי כהנ׳ן, צו בריוו מיין אין געלאזן

 איך בין קאסמאפאליטיזם, דעם יסוד, זיין פון אויך נאר אליין, סאציאליזם
 איר אויב און געלייענט, ניט סתם האט איר דאס אפשר, ווייט. געווען תמיד
 כ׳האב וואט דאס, פארגעסן שוין האט איר אז זיין, קען געלייענט, יא האט

 וועלכן איינדרוק, גוואלטיגן דעם וועגן תשובה" "דרך ספר מיין אין געשריבן
 צייט, דערזעלבער אין )היינו יאר טן!.876 אין נאך געמאכט מיר אויף ס׳האט

 גע־ איך בין כהן מרדכי ה׳ פון מיינונג דער נאך און מיינונג אייער נאך וואט
 וועלכע ידיעה, די אידייען( סאציאליסטישע די אין פארטרונקען אינגאנצן ווען
 )אנ־ גדליה חיים אז לאנדאן׳ פון געבראכט האט "גאלאס" פעטערבורגער דער

 האלט שוועסטער( א מאנטיפיארעס משה ר׳ פון זון א איז ער אז זאגן, דערע
 סאציאליסט, דער איך׳ אז איר, ווייסט צי ישראל. גאנץ סולטאן ביי׳ם אפצוקויפן

קדישא חכרה ארעסער דער אין שטעל ע געהאט לילינבלום האט באקאגט ס׳איז ווי *(
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 מצער תמיד מיך האב אן( מיך רופט בהן מרדכי )ווי "ניהיליסט" דער אדער
 פון פאלק יידישע דאס ראטעווען צו עצה קיין ניטא שוין איז טאמער געווען

 איך האב דעריבער און אנשטיין, דארף וועלכע אסימילאציע, געפערליכער דער
 געגלויבט כ׳האב ווייל "גאלאס", פון ידיעה די לייענענדיק דערפרייט זהער מיך

 געקומען איז וועלכע רעטוננ, גייסטיגע א און מאטעריעלע א דעם אין זעהען צו
 סאציאליסט, א באגעגנט איז עם ווען האט איר אומגעריכט? גאר פאלק אונזער

אידייען?" נאציאנאליסטישע מיט ארומטראגן זיך זאל וואס
 אוו־• ־טן2 פון בריף זיין אין לילינבלום געשריבן מיר האט אזוי

.1935 גוסט
 פון אינהאלט דער ווערן אויפגעקלערט ריכטיג זאל לעזער דעם כדי

 ברענגען צו נויטיג פאר איך געפין הכהן, הלל בן מרדכי צו בריוו לילינבלומס
 גע־" געווען איז רואם ארטיקל, אויבנדערמאנטן כהנ׳ם פון ערטער עטליכע דא

"אחיאסף". לוח ערשטן אין דרוקט
 פאר זיך מיט שטעלט בלאט אומבאשריבענער גלאטער, גרויסער א "...

 ייד, א זיין צו אויפגעהערט האט ער .1877 ביז 1873 יאר פון לעבן לילינבלומם
 אייז שטיק א ווי געווארן איז ער מענש. א זיין צו אויפגעהערט אויך האט ער
 זאך איין נאר בלעטער. די אראפגעפאלן ס׳זיינען וועלכן פון בוים, א ווי און
שלילה".—לעבן אין פארבליבן אים איז

 אוים־ האט וועלכער ערד, דער איבער גייסט א אראם איז דאמאלס "און
 זיי און לייט, יונגע יידישע אונזערע פון פיל פליגלען זיינע אויף געהויבן

 געטרוימט האבן און פאנטאזיעס נארעשע און פוסטע מיט אפגעגעבן זיך האבן
 האט ער טרוימער. די פון געווען אויך איז לילינבלום און חלומות, נישטיגע
דער און ",1ז׳!0 ברך רוסישע באקאנטע דאס לייענען צום באקומען
 נביאים נייע אידייען. נייע זיינע מיט מח זיין צודולט אים האט ספר דאזיגער

 זיינען הימלען נייע מיט ערד נייע א מענשהייט׳ דער פאר אנגעשטאנען זייגען
 בלעטער פארוועלקטע אנשטאט אומערווארט. גאנץ אים פאר געווארן אנטפלעקט

 מעבשליכער דער צעדערבוימער. באצווייגטע געדיכט אויסגעשפראצט האבן
 קאפיטאל, דער און ארבייט די פערזענליכקייט, באפרייטע די וואוילשטאנד,

נאטור..." דער פון קעניגרייך דאס
 יידישער דער צווישן פארברייטערט זיך האט "ניהיליסטן" פון פארטיי "א

 די צוליב אנטשטאנען זיינען וועלכע פלפולים, די און ויכוחים די און יוגנט,
 שפייז, דער אישטאט נשמה לילינבלומס אויך געשפייזט האבן אידייען, נייע
 טע־ יידישער דער פון געשיידט זיך האט ער זינט געפעלט איר ס׳האט וואס

 פאנטאזיע, זיין אויפגעטרייסלט שטארק האבן אידייען נייע די "און אלאגיע,
אפגעלעבט". אים און^האבן

 ברידער זיינע פאר העברעאיש שרייבן ארויסגייענדיג דעריבער /און
 אין בולט שארף גאנץ ארויסגעוויזן אידייען נייע די פון ווירקונג די זיך האט
 זיינען לעבן פיטץ רעליגיע דער פון באהעפטן דעם אין ניט ארטיקלען. זיינע
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 מאטעריע דער אין גופא, לעבן אינ׳ם נאר געדאנקען׳ זיינע געלעגן איצטער
 און באגריפן נייע די לויט לעבן אינ׳ם לעבן, פונ׳ם אמת דעם אין לעבן, פון

 אלע צווישן אפ שטראלן זיינע אנשו-יאונגען דאזיגע די גייסט... נייעם דעם
 אין אפגעדרוקט זיך האט וואט התהו", "עולם ארטיקל גרויסן זיין פון שורות

 ארטיקלען, קליינע איבעריגע זיינע פון אויך און יאר, ־טן887♦ פאר׳ן "השחר"
 און תקופה, דאזיגער דער פון משך אינ׳ם פארעפנטליכט האט ער וועלכע

 איז "וואס פראגע: דער אויף תשובה זיין איז זיי פון וויכטיגסטע דאס וואס
.1876 ״הצפירה״ אין השכלה?״ אזוינם

 וואס 'קאפיע, דער )לויט געשריבן האט לילינבלום וואס איז ס א ד און
:889♦ חנוכה טאג ערשטן דעם כהנ׳ן מרדכי צוגעשיקט( מיר האט ער

 ארוים גייט ,1877 ביז 1873 פון לעבן, מיין אין בלאט גרויסער א ״אויב
 מענש זיין צו אויפגעהערט האב איך ווייל ניט געווען דאס איז אומבאשריבן,

 שרייבן צו רואו ארט קיין געהאט ניט כ׳האב וואס דערפאר, נאר ייד, און
 מיט "השחר", פון רעדאקטאר פארשטארבענעם דעם מיט פארלאנג. מיין לויט

 געש איז ער אידייען. צו בנוגע געשטימט ניט קיינמאל איך האב סמאלענסקינען,
 לופט; דער אין הענגט וואס נאציאנאליסט, א יסוד, א אן נאציאנאליסט א ווען
 נאש א מיט נאציאנאליסטן פולשטענדיגע זיין זאלען יידען פארלאנגט האט ער

 איז עס וואס זאך, א לז^דער, אייראפעאישע די אין ערציהונג ציאנאלער
 דאמאלסט נאך האט ישראל ארץ ישוב וועגן פראגע די און אוממעגליך, לגמרי

 גע־־ נאך איך האב ״?41־0 ״־דגה^׳ג בוך דאס זין. אויפ׳ן ארויף געקאנט ניט
 האט ער אז זאגן, ניט פאל קיין אויף מ׳קען און יאר, ־טן 1371 אין לייענט

 ספר מיין אין דעם וועגן ריידנדיק מענשן. אנדער ,אנ פאר געמאכט מיך
 צו אפילו אנגעהויבן ניט איך האב זייטל( 69 טייל )צווייטער נעורים״ ״חטאת

 פון קעניגרייך דאס וועגן ניט און קאפיטאל און ארבייט וועגן ניט דערמאנען
 נאר האב איך ווייט. גאנץ געווען תמיד בין איך וועלכער פון נאטור, דער

 פון פרייהייט דער וועגן ארבייט, פון נויטיגקייט דער וועגן גערעדט דארטן
 איך האב דארטן און נוצן, ריכטיגן דעם פון פערשטענדגיש דאס און געפיל

 אין אריינגעפאלן מאל צווייטן צום איך בין כמעט אויסגעדריקט: מיך
 געווען ניט גאר אידייען דאזיגע די פון איך בין אמת׳ן אין ווייל שכרות, א

 געווען משפיע ניט גייסט ניהיליסטישער דער האט דעראיבער און פארשכורט,
 אבויה", בן אלישע "משנת ארטיקל מיין אידייען. אינעווייגיגסטע מיינע אויף אויך

 שריפטשטע־ ווינער א איינעם פון בקשה דער לויט געשריבן האב איך וועלכן
 ווייזט, וויסנשאפט, יודישער דער פון לגמרי דערווייטערט זיך האט וואס (,*לער

 איך, האב דעראיבער אנדערן. פונ׳ם איינער ביידע געווען זיינען מיר ווייט ווי
 אין געשריבן געדאנק, נאציאנאלער דער ארויפגעשוואומען ס׳איז איידער נאך

 ,האטת" ל8זשורנ פאציאליפטישן העברעאישן דעם פון רעדאקטאר דער איז דאם *(
ווויטער. זעה! וזעה לעזער דער וזי



9£ זכדנית

 מיט "הקול" אין דיסקוסירנדיג און אסיפה, רבנישער דער וועגן 1878 יאהר
 פראגע דער פאר פראגן אלע זיין דוחה געוואלט האט וועלכער (,*אור ה׳

 דאזיגע די אז מיינונג, מיין ארויסגעזאגט איך האב לוין, און ארבייט וועגן
ארט׳/ באדייטנדן קיין ניט מיר ביי פארנעמט פראגע

 האבן מיר צו אי הכהן הלל בן מרדכי צו אי תשובות לילינבלומס אבער
 ער וואס דעם, פון מער פיל אז געפילט, כ׳האב באפרידיגט. ניט נאך מיר
 אזא דא ס׳איז אז און אים, ביי באהאלטן פארבליבן איז געשריבן, אונז האט
 משך דעם לעבנס־געשיכטע זיין פון ארויסצורייסן אים דךיקט וועלכע זאך,

 פאר־י זיך האט עם וועץ אן טאג דעם פון איבערגעלעבט האט ער וואס צייט,
 זיך האט עס ביז רעליגיע דער אין רעפארמעס די פאר קאמף זיין ענדיגט

 אייביגער אין ווערן פארזונקן זאל זי אז באופן חבת־ציון־באוועגונג, די דערוועקט
עקסעסטירט... ניט מאל קיין און געווען ניט מאל קיין ווי פארגעסנהייט,

 וועע ידיעות זוך און פרעסע העברעאישער דער פון געשיכטע די שריוב איך
 ן ,ם רעדאקטאר דער )ליבערמאן( פריימאן ארתור פון פערזענליכקיוט רעד

 באפרייטע די—בערקאוויטש. מ. ד״ר טיטן ווין אין באגעגעניש מיין—,האמת".
 צוזאמענטרעפן מיין—כתבים. קאנפיסקירטע צוריק יאר 30 מיט ליבערמאנס

 נעלערג" דער און ליבערמ^ן—בית-עלמין. ווינער אויפן רב אוגגארימן אן מים
טאיר״איש׳שלום. טער

 געדארפט מאל א ווידער האב איך און יאר, עטליכע אריבער ס׳זיינען
 דער צווישן געדאנק סאציאליסטישן פונ׳ם געשיכטע דער פאר מאטעריאל זוכן

 געדארפט עט איך האב מאל דעם אדן רוסלאנד. אין איבטעליגענץ יידישער
 צוליב נאר געביט, דאזיגן אויפ׳ן מאנאגראפיע באזונדער א פאר ניט האבן
 וועלכע פרעסע", העברעאישער דער פון געשיכטע דער צו "נאטיצן מיינע
 שרייבן מיין אין דערלאנגט כ׳האב "העולם׳/ אין ריי דער נאך געדרוקט כ׳האב

 איז וואס "האמת", חדש־זשורנאל האציאליסטישן העברעאישן ערשטן דעם צו
 ליבערמאן(, ש. )א. פריימאן ארתור פון רעדאקציע דער אונטער ווין אין ארוים

 קוועלן פארשיידענע פון זאמלען צו אויסגעקומען מיר איז דעם צוליב און
האבן וואס שריפטשטעלער, די וועגן און אליין, רעדאקטאר דעם וועגן ידיעות

 סאציא• העברעאישער א ץ. י ו ו א נ י ב א ר ף ל א ו ו אליהו פון איניציאלן די ♦(
 ער וואוינפ אן יארן ער-80 די פין יארן. ער-70 מיטעלע די אין שריפטשטעלער ליסטישער

 פון רעלעג^ם לם8 געזעהן אים איך האב קאגגרעם ציעיסטישן לעצטן אויפ׳ן לאנדאן. אין
אגירה. ציוניסטישער לאגדאגער §
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 געלעגנ־ די געמאכט מיר זיך האט אומערווארט גאנץ פיטגעארבעט. אים מיט
 בריוו, פעקל א מאשעריאלן, אנדערע פארשיידענע צווישן באקומען צו הייט
 דעראוגטער און שריפטשטעלער, העברעאישע גרעסטע די פון אייגיגע וואט
"האמת". זיין בנוגע ליבערמאנען געשריבן האבן לילינבלום, אויך

 וועלכע היסטאריע, קליינע א זיך הינטער האט געלעגנהייט דאזיגע די
אנדענקען. אייביגן צום ווערן צו פארצייכגט ווערט אויך איז

 באטייליגט מיך איך האב 1913 יאר פונ׳ם זומער־טעג לעצטע די אין
 ווין. אין קאנגרעם ציוניסטישן וו־טן אינ׳ם "הזמן" פון קארעספאנדענט אלם

 גע־ א און שריפטששעלער א פאן, יונגן א מיט באקענט מיך איך האב דארט
 בערקא־ דאזיגער דער בערקאוויטש. מיכל ד׳׳ר נאפען מיט׳ן לערנטער,

 אי־ האט ער און הערצל ד״ר פונ׳ם סעקרעטער דער געווען אמאל איז ורטש
 איז דערגאך "יידעג־מלוכה"; בראשור באוואוסטע זיין העברעאיש אין בערזעצט

 חברה דער פון פארטרעטער אלם געזעסן צייט יאר דריי פון משך א ער
 דער צייטונגען צורי אירע מיט אנגעפירט האט ער וואו קראקע, אין "אחיאשף"

 פון פארלויף אין געדרוקט. דארטן זיך האבן וועלכע "יוד", דער און "הדור"
 גע־ דער צו נאטיצן מייבע וועגן רייד צו געקומען איז אים פיט שמועס מיין

 פאשעי זוך איך אז מיר, פון הערנדיג פרעסע. העברעאישער דער פון שיכטע
 ס־ אוי ער האט "האמת", אין מיטארבעטער זיינע פיט ליבערמאנען וועגן ריאל

צופרידנהייט: גרויס טיט גערופן
זאך! דער אין אייך דינען צו פעגליכקייט די איך האב גראד —

פאלגנדעס: דערציילט מיר ער האט דערביי
 ־8ארע האט פאליציי ווינער די בשעת ,1878 יאר פון וויבטער אינפיטן

 קאנפיסקירט זי האט פראפאגאנדע, סאציאליסטישער פאר ליבערמאנען טירט
 געפעג־ ווינער אין געפונען. אים ביי האט זי וועלכע בריוו, און שריפטן אלע

 ארויסגעגעבן ער איז דערנאך חדשים, עטליכע געזעסן ליבערפאן איז געניש
 פון ווערן צו ארויסגעשיקט געפשפט אים מען האט דארט פרייסן; געווארן

 לאנדאן, אין געוואוינט ליבערמאן האט דעם נאך צייט געורסע א דייטשלאנד.
 לעבן. דאס גענומען זיך האט ער רואו אמעריקע, קיין אוועק ער איז דערנאך

 זיי זיינען געפאדערם, ניט כתבים קאנפיסקירטע ליבערפאנס האט קיינער ווייל
 זיך די האבן אזר און פאליציי, ורנער דער פון ארכיוו דעם אין ליגן געבליבן

 פא" די דיך האט 1908 יאר אין ערשט ערך. אן 30 יאר א געוואלגערט דארשן
 באוואוסטן דעם אפגעגעבן זיי האט און כתבים, דאזיגע די אן דעדמאנט ליציי

 אוועקגע־ זיי האט וועלכער )פרידמאן(, איש־שלום מאיר ר׳ געלערנטן
 געפינען זיי וראו אוניווערזיטעט׳ קייזערליכער דער פון ביבליאטעק דער שאנקן

טאג. היינטיגן ביז זיך
 6גע ניט ער האט מער בערקאוויטש. ד״ר דער דערציילט פיר האט אזר

 פעקל ליבערבאנס געהאלטן זיך ביי פאליציי ווינער די האט פארוואט וואוסט.
 פאיר ר׳ דוקא אפגעגעבן זיי זי האש פארוואם און ציים לאנגע אזא כתבים
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 וויסנשאפטליכע ריין מיט באשעפטיגט שטענדיג זיך האט וועלכער איש־שלומ׳ן,
 מיט געהאט ניט שייכות שום קיין קיינמאל פלוג, אין האט, און אינטערעסן

 די אויף—הברים זיינע און "האמת" פון רעדאקטאר דעך ווי סאציאליסטן
 אין אויך אבער געבן. געקאנט ניט ענטפער קיין מיר ער האט פראגן זיגע
צופאל. אומערווארטעטער אן הילף צו געקומען מיר איז דעם

 פרא־ די פארגעקומען איז עם בשעת קאנגרעס־טעג, די פון איינעם אין
 איז קבר, הערצלס צו שורה א אין מענשן דריי צו דעלעגאטן די פון צעסיע

 דער געווען איז איינער רבנים. צוויי מיט צוזאמען גיין צו אויסגעקומען מיר
 —צווייטער דער און מזא״ה, ישעיה בן יעקב ,ר ראבינער מאסקווער

 אין פריידיגער און ראבינער געווען איז—נאמען זיין פארגעסן שוין האב איך
 אונגארישער דער אונז האט גאנג בשעת׳ן פראווינציאל־־שטאט. אונגארישער אן
 איז און ראבינער־סעמינאר ווינער דעם געענדיגט האט ער אז דערציילט/ רב

 אויבער־ דער געווען איז וועלכער איש־שלום, מאיר ר׳ פון תלמיד א געווען
 געטאן בליץ א מח מיין אין האט פלוצלונג סעמינאר. דערמאנטן אינ׳ם לערער

 אוג־ דאזיגן דעם דורך איך וועל אפשר מעשה? א אויף קשיא א געראנק: דער ׳
 ליבערמאנס אזוי ווי דעם, וועגן דערגיין וראם עפים כאטש קענען רב גארישן
 ר׳ סעמינאר־לערער דעם פון הענט די אין געווארן מגולגל זיינען כתבים
איש־שלום? מאיר

 דער און בית־עלמין דעבלינגער אויפ׳ן ארויף זיינען מיר ווי נאכדעם
 אן אפגערופן רב דעם איך האב אלייען, די איבער צושפרייט זיך האט עולם

 מיך וואס דאם און ענין, דעם וועגן אויספרעגן גענומען אים האב און זייט א
 מיין אויף דערוואוסט. מיך איך האב—וויסן צו אינטערעסירט שטארק אזוי האט
 כתבים ליבערמאנס איבערגעגעבן פאליציי די עפים ה^ט אזוי ווי פראגע, עצם

 געקענט גארנישט רב דער אפילו מיר האט איש־שלומ׳ן, מאיר ר׳ דוקא
 וואס פרטים, אינטערעסאנטע אייניגע דערציילט אבער מיר האט ער ענטפערן.

 שוין איז עם און אנגעשטויסן, אליין דעם אויף שוין מיך איך האב זיי דורך
געווען. ניט וואונדער קיין מיר ביי מער

פראגע: א מיט ענטפער זיין אנגעהויבן האט רב אונגארישער דער
 וועלכן וועגן ליבערמאן, ר דע אט דאס האט אקארשט מיר זאגט —

 אונגארישע די וועגן ארטיקל שיינעם א זעהר אמאל "אנגעשריבן רעדט, איר
 אין לערנען וואט בחורים, די פון לעבן דאס וועגן באזונדערס און בכלל יידן

ישיבות? אונגארישע די
 לי־ דערזעלביגער איז דאס אז געענטפערט, אים האב איך ווי נאכדעם

 אין יידן "די ארטיקל דעם אן דערמאנט מעשה בשעת מיך בערמאן/כ׳האב
 "האמת"(, פון נומעק 2 ערשטע די אין געדרוקט געווען איז וועלכער אונגארן״,

געזאגט: ער האט
 רבי אונזער אז קל$ר, גאנץ וצי געדיינק דאן אזוי, איז דאס אויב -
און סעמינאריסטן, אונז פאר דערמאנען אפט זעהר יאים פלעגט איש־שלום
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 זיך ער פלעגט געלעגנהייט איטליכער ביי כבוד. און ליבע גרויס מיט תמיד
 אוג־ די פון לעבן דאס איבער מאמר דעם וועגן התפעלות גרוי־ס מיט אפרופן

 אז אכט, אין נעמענדיג ניט וואונדער קיין גאר איז דאס און יידן. גארישע
 גאנצע זיין און אונגארער אן געבארענער א געווען איז רבי אונזער

 דערמאן איך ישיבות. אונגארישע די אין פארבראכט ער האט יוגנט
 גרעסטע די וועגן געשפרעך א פארפירט אונז מיט ער האט אמאל אז מיך,

 באך האט ער דאס געזאגט, ער האט דאן און יידן, ביי מענשן פייהיגסטע
 גרויסע אומגעהייער אזא באזיצן זאל וואט מענשן, א געזעהן ניט קיינמאל

 דעם אויף ליבערמאן. ווי בילדונג וועלטליכער און יידישער אין ערודיציע
 אויסוואקסן געקאנט האט וואונדער־קינד אזא אז געווען, מוסיף נאך ער האט
 גאונים בארימטעסטע די פון וויגעלע די—געטע, ליטאאישער דער אין נאר
רבנים. און

 פארטראכט• וויילע א אויף זיך האט ער געווארן. אנטשוויגן איז רב דער
 ווי עפעס שטערן דעם דערביי קנייטשנדיג געטאן כאפ א זיך ער האט דערנאך

געזאגט: און זאך, פארגעסענע לאנג א דערטאנען געוואלט זיך וואלט ער

 קורצע א ליבערמאן האט ניט טעות קיין האב איך אויב נאר; הערט —
שטוב. אין מאירן ר׳ ביי געוואוינט צייט

ארעסטירט? וואוינונג זיין אין אים מען האט אפשר און —
 וואס קוים—רב דער געענטפערט מיר האט—מעגליך אויך איז דאס —

 מאיר ר׳ אונז האט איינמאל אז חלום, דורכן ווי אזרי עפים געדענק, איך
 האט ער וועלכע עגמת־נפש׳ן, און אומאנגעגעמליכקייטן געוויסע וועגן דערציילט

 מאיר ר׳ ער, וואט השתדלות׳ן, און גאנגען וועגן ליבערמאנען, צוליב געהאט
מאכט. דער ביי אים פאר געווען משתדל זיך האבן הויז־געזינט, זיין און

 די דאס האט דעריבער אז—געזאגט איך האב—זיין גרייליך ס׳קען —
 איז זאך די מאיר׳ן. ר׳ אונזער כתבים ליבערמאנס אפגעגעבן פאליציי ווינער
 וואנען פון $רט, יענעם אין כתבים פעקל דאם אפגעגעבן האט זי פשוט: גאנץ

גענומען. עס האט זי

 מסכים מיר מיט רב דער האט—שכל אויפן גוט גאנץ זיך לעגט דאם —
מעשה. די אזוי טאקי ס׳איז אז זיין, משער מ׳דארף ;—געווען

 קענען כ׳זאל אזוי ווי בערקאוויטש ד״ר מיטן געווען מישב מיר האב איך
 אן דאסיאיז אז דערקלערט, מיר האט ער כתבים. ליבערמאנס איבערקוקן

 קאניקול, □ץ טציי די פארענדיגט ניט נאך זיך ס׳האט ווייל זאך, אוממעגליכע
 אז געווען, מבטיח אבער מיר האט ער צוגעשלאסן. איז אוניווערזיטעט דער און

 דער עפענען דך ס׳וועט און לערגיאר נייע דאם אן זיך פאנגט עס ווי באלד
 מיר די וועט און בריוו נויטיגע די איבערשרייבן ער וועט אוניווערסיטעט,
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 מיר האט און ווארט געהאלטן אויך האט ער ווילנע. קיין פאסט דורך צושיקן
 שריפטשטעלער פארשיידענע וועלכע בריוו, עטליכע פון קאפיעס די צוגעשיקט

 גע־ האב איך וועלכע אין און "האמת", דעם וועגן ליבערמאנען געשריבן האבן
 דערמ^נטן דעם מכה נאטיצן מיינע פאר מאטעריאל אינטערעסאנטן פיל פונען

ארט. באזוגדער א אין ווערן פארעפנליכט אינגיכן דארפן וואם חדש־זשורגאל,

411

 ליבער" מיט לילגבלומען צווישן ויכוח דער—ליבערמאנען. צו בריוו לילנבלומם
קיטעדי• דער ווי—ערקלערן. ך8ז די מ׳קען אזוי ווי—יום־כפיר. צוליב מאנען

לילנבלוטען. משפט׳ן וועט ליטער^טור דער פון היסטאריקער גער

 זיינען בריוו דערמאנטע די פון צוויי אז געזאגט, אויק שויך האב איך
 קענסיג, איז תרל״ז, תמוז כ״א פון בריוו, ערשטער דער לילבבלומם. געווען
 געשיקט אים האט ליבערמאן וואס איינלאדונג, דער אויף תשובה א געווען

"האמת". זיין אין מיטצוארבעטן

שרייבט: לילנבלום
פריינד! "טרייער

 אבער אייך, פאר אנשרייבן איז עם וואס זיך ווילט מיר אז לאנג שוין
 ערפילן, ניט רצון מיין איך קען פראגראם אייער מיט באקאנט בין איך איידער

 אייער פאר ניט גאר פאסט וואט ענין, אזא וועגן איך שרייב טאמער ווייל
 איך, האב פאמיליע, מיין פון פריי צייטווייליג זיינעבדיג איצטער זשורנאל.

 )!( פרייקייט דאזיגע מיין אבער ארבעטן, אייך פאר געקאנט פיל אייגנטליך,
 משא די פלייצעס מיינע אויף נעמען איצטער זאל איך אז געווען, גורם האט
 מעגליך, ווייס ווי אויף זיין, צו כתקן כדי ארבעטן, יגע ט גייס סך א פון

 אייער פון אויך אפ ניט מיך איך זאג פונדעסטוועגן יוגנט־זינד. מיינע
 פארשפרייטן צו גרייט זיינען מיר און לייטן, ברענגן נוצן דארף וועלכע ארבעט,

 הער א ^נצוקומען ווערן ערלויבט וועלן זיי ווען עקזעמפלארן, צאל געוויסע א
לאנד. אונזער אין

 (*צוקערמאן פריינד אונזערע פייגטוועגן פון געריסט און גוט אזוי זייט
 גע־ איך בין חדש פארגאנגענעם דעם אז מודיע, זיי זייט און קאמיאנסקין, און
 געוויסער א אויף איך האב ווילקאמיר אין קאוונע, אין און ווילקאמיר אין ווען
 און ווילקאמיר פארבייטן ניט זאלן זיי און פאטיליע. מיין איבערגעלאזן צייט

.50—72 זירטלעך אויבן זעה צוקעומאנען חיעגן *(



יטרי^ן צ ל. 100

 ניט פוס מיין אין לעמן מיין אויף רוייל האמבורג, ארן לאנדאן אריף קאררנע
(.*רוסלאנד פון ווייטער טריט א געווען

 פאלגנרע די דורך דערקלערט אוגז ווערן ווערטער אוטפארשטענדליכע דאזיגע די *(
 זיין צו געשריבן האט לילנבלום וואם בריוו, די פון איונעם אין געפינען מיד וועלכע שורות,

 ליבערמאן(—בר׳דרורא דעם: טיט מיינט )ער ב״ד ,ה׳ (:12 זייטל תשובה" )״דרך געליבטער
 האב איך איודער שטוינען: רועט איר און אדן זיך הערט פאלגנדעם: ווין פון מיר שרייבט

 געקו׳ אהין זייט ,חטאת־נעורים" פון טחבר דער איר, אז געהערט, איך האב לאנדאן פארלאזן
 איך בין דערנאך זעהן. געקאנט ניט אייך האב און אפפארן געמוזט אבער האב איך מעך,

 דארטן האט איר אז געזאגט, מיר מען האט האטעל אין דארטן און האמבורג׳ קיין נעק־מען
 אוועקגע• אין טאכטער בעל׳אכסניא׳ם דעם טיט געהאט חתונה און וואכן עטליכע פארבראכט

 לאנראן. פון אפצושיקן צונעזאגט האט איר וועדכע חובות, אייערע באצאלנדיג ניט פארן
 איזצויפארן צוועק אייעד אז אמת, דאש איז צי אייך, ווענן נאכגעפרעגט מיר ביי זיך מ׳האט

 רבנות. פאר זיך נעמען אין געלט דארט אנצוקלייבן אווסטראליע קירן אדער אפריקע קרין
 אז אין ניט, פרוי קירן האט איר אז געזאגט, מיר האט ער געהאט; ניט ער האט ספר אווער

 איינער אז צייטוננען, די אין זיין מודיע איר ווילט אלט. ניט יאר 30 קירן נאך זייט איר
 מאן דער כבוד. אייער באשיצן איר וועט רעם דורך נאמען? אייער טיט זיך באנוצט טענש א

העברעאיש. קען
"חטאתעעורים". זיון אויף פטעוודאנים לילנבלומם **(

אכטונג גרעסטער דער מיט פארבלייב איך
.(**ד״ ח פ ל צ

 1877—8 יארן די אין אז קרדם־כל, אונז באורייזט ברירו דאזיגער דער
 באשאפער דעם צר באציהרנגען נאהעגטע זעהר אין געשטאנען לילנבלום איז
 רוסלאנד, אין יוגנט יידישער דער צווישן באורעגונג סאציאליסטישער דער פרן

 און פריימאן, ארתרר געהייסן: דאן האט ער ווי אדער ליבערמאן, שמואל אהרן
 פון אנדערע די צו און צרקערמאן אליעזר ווי סאציאליסטן־קאמוניסטן צו אויך

 1א 4אונ דאס ווייזט ווייטער ווין. אין געוואוינט האבן וואס חברים/ זייערע
 פאר העברעאיש אין חודש־זשורבאל סאציאליסטישן א געהאלטן האט לילנבלום

 פארשפרייטן און שטיצן עם מ׳זאל פארדיגט וראם זאך, אלגעמיין־נרצליכע אן
 דעם שטיצן צו ווילן זיין אויסגעדריקט ער האט דעריבער און פאלק, צווישן
 אובטערן אים פארשפרייטן צו אויך און ארבעט, ליטערארישער מיט "אמת"
פאלק,

 .1878 אקטאבער פערטן דעם געשריבן געווען איז בריוו צווייטער דער
 גויטיג פאר איך געפין אינהאלט, זיין זיין תופס ריכטיג זאל לעזער דער כדי
ערקלערונג: פאלגנדע די דא געבן צו

 איז וועלכער אבריה", בן אלישע "משנת ארטיקל באקאנטער לילנבלומם
 )ארריס־י "אספת־חכמים" חדש־זשורנאל העברעאישן אין געררארן פארעפנטליכט

 בן־ פרן רעדאקציע דער אונטער ראדקינזאנען דררך קעניגסבערג אין עגעבןג
 בקשה ליבערמאנם לויט לכתחלה געווארן געשריבן איז ררינטשעווסקי(,—נץ
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 לילב־ דערציילט (21 )זייטל "דרך־תשובה" ספר זיין אין ״האמת״. זיין פאר
 ליבערמאנס—בר־דרורא־פריימאן ווערטער די פון איניציאלן )די ב״ד ה׳ בלוט:

 פאר זאל איך אז בקשה, דער מיט געווענדט מיר צו זיך האט פסעוודאנים(
 בא? געווען בין איך כאטש אבויה׳ן, בן אלישע וועגן מאמר א אנשרייבן אים

 אפ? געקענט ניט פונדעסטוועגן מיך איך האב לימודים, מיינע מיט שעפטיגט
 און געווען, געוואוינט בין איך וועלכער צו ארבעט, ליטערארישער א פון זאגן
 פאר־ מיר פון האט ער ווי לויט ארטיקל, גרויסן א אנגעשריבן אים פאר האב

 זשור־ אנדער אן אין נאר דארטן, ביט אפגעדרוקט אבער זיך האט ער לאנגט.
קעניגסבערג". אין ארוים איז וואס נאל,

 א אנגעשריבן לילבבלום האט ענין דעם מאכן צו פארשטענדלעך כדי
 אבויה בן אלישע וואס בריוו, א פון פארם דער אין "משניות" זיין צו הקדמה

 תלמידי־חכמים די ארום זיך רייבן רואם לייט, יונגע יידישע די צו געשיקט האט
 שטארקער כדי פאלקם־לערער. פון שטעל די פארנעמען צו צו זיך גרייטן און
 איז ער אז בריוו, אנהויב פון אנגעמערקט לילנבלום האט רושם דעם מאכן צו

 פאסט אזוי אז אויסגעקומען, איז אים ביי יום־כפור. אום געווארן געשריבן
 פון יאך דעם אראפגעווארפן זיך פון האט וועלכער אחר, ווי מענטשן א פאר

 אנדערע. פאר מוסטער אלם דעם מיט דינען געוואלט האט און מצוות און תורה
 האט דאן דאטע. דער צו געווען מסכים ניט אופן בשום האט ליבערמאן אבער

 מפורש שרייבן ניט וועט ער פשרה: מין אזא פארגעלעגט אים פאר לילנבלום
 לעזער דער וועלכן אויף וואונק, א דורך מאכן דאס וועט ער נאר "יום־כפור",

 האט און איינגעעקשנ׳ט אבער זיך האט ליבערמאן אנשטויסן. אליין זיך וועט
 ווייזט עם ווי האט, דאס אין פשרה, שום קיין אין זיך אריינלאזן געוואלט ניט

 רע? דעם נצ׳ן, בן "משניות" זיין איבערצוגעבן לילנבלומן אויף געווירקט אויס,
 און וועזן קיין געמאכט ניט דערפון האט וועלכער "אספת־חכמים", פון דאקטאר

 "יום? דאטע דער מיט איז ער ווי אזוי הקדמה־בריוו דעם פארעפענטליכט האט
שפיץ. דער אין כפור"

 דעם וועגן ליבערמאנען געשריבן האט לילנבלום וואס איז, דאס און
ענין: דאזיגן

פריינד! "מיין
 ווי טאן אייך איר קענט דאטום וועגן ערהאלטן. מיר האבן בריוו אייער

 זכים למלאכים דומים היהודים בו "יום שרייבט: ווילט, איר אויב ווילט. איר
 ריין זיינען וואס מלאכים, צו גלייך זיינען יידן די וועלכן אין טאג, )דער מעול"

 למלאכי־אל" מדומים שהיהודים "יום פרט: דעם אט אדער לפ״ק, זינד( פון
 ווי איר, וועט דעם דורך און מלאכים(, צו געגליכן זיינען יידן ווען טאג )דער

 משניות דעם אויפן׳ בעסטן אופן חוב אייעד געגן זיין יוצא דאכט מיר
 ווילט, איר אויב און "משנת", שרייבן קענט איר און מאכן פארטיג איך וועל

 משנה? די פון העיט די אין איצט זיך געפינט "וואס צולעגן: דעם צו איר קענט
 גרויסן דעם פון שטייגער אויפן פירוש א איר אויף מאכן צו כדי דערקלערער,
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 אייך ביי לערנער בית־מדרש די ווייל אייך, ביי זיך געפינט יועלכער משניות,
 ניט$ ס׳איז וועלכע אויף הלכות, מיט זיך בעשעפטיגן צו געוואוינט ניט זיינען

 אנדערע אין אדער ממשות", קיין ניט זיי ביי האבן הלכות אזעלכע פרוש; קיין
אויסדרוקן.
 מסכת די באקומען כ׳וועל ווען פארפארטיגן איך וועל "משניות" דעם

 מסכתות גרויסע אנדערע די ווייל "קטנות", מסכת אויך און נתן" דר׳ "אבות
מיר. ביי זיך געפינען

 אי־ וואס ניט אים האב איך און געווארן, געפעלן מיר אין פלאן אייעד
אים. אויף זיין צו מוסיף וואם אדער בערצומאכן

כריינד אייער
ד". ח פ ל צ

 פארדינט וועלכע ערשיינונג, פסיכאלאגישער א פאר מיר שטייען דא און
 איש צייט יענער אין האט וועלכער ליבערמאן, אויפמערקזאמקייט. באזונדער א

 און טראדיציעם זיינע צו און גלויבן יידישן צום באציהונגען זיינע בערגעריסן
 פונדעסטוועגן האט ארטיקלען, זיינע אין עפענטליך געמאכט באקאנט דאם האט
 *אימ פילייכט איז וואס זאך, אזא זשורנאל סאציאליסטישן זיין אין טאן געוואלט ניט

 און לערער, העברעאישן דעם פון נעפיל רעליגיעזן דעם באליידיגן צו שטאנד
 באטאנען, צו געלעגענהייט יעדער ביי געסטארעט זיך האט וועלכער לילנבלום,

 דער נאך בענקט וועלכער קאנסערוואטאר, א ער איז נאטור דער פון אז
 ־יום אז ער, דערציילט "חטאת־נעורים" זיין אין וואס לילבבלום, (,*טראדיציע

 אזא אפטאן געוואלט האט טאג, הייליגסטער דער געווען אים ביי איז כפור
 זיין אזוי מוז עס אז איינגעשפארט, זיך האט ער נאכמער: און !פראפאנאציע

 גע־י אויפמערקזאם אים האט "האמת" פון רעדאקטאר דער ווי דעם נאך אפילו
זאך. דער פון אומפאסיגקייט ווילדער דער אויף מאכט

 "חטאת׳ וועיק זיין אץ ערטער פיל אין געפינען מען קען באטאנונב דאזיגע די *(
 ספד זיין )זעה 18/8 י^ר פונ׳ם בריוו זוובע פון איונ׳ם אין מפירש ער שרייבט אזוי נע־רים״.

וו. 38 א. קאגסערוואטיוז״ זעהר זייבעבדיג איך, ,אין (:23 זייטל תשיבה״ דרך4

 דעם זוכן מיר דארפן ערשיינונג ר ע ד אין אט אז מעגליך, איז עס און
 דער אין געוואלט אזוי לילנבלום האט פארוואס רעטעניש: שווערער יענער צו שליסל

 אינ׳ם אז פאקט, דעם לייטן פארגעסן מאכן צו לעבן זיין פון תקופה לעצטער
 זיך האט ער ווי נאכדעם, געווען איז דאם און — צייט געוויסער א פון משך

 איז—לעבן מיטן גלויבן דעם פאראייניגן וועגן געדאנק פונ׳ם געווען מיאש
 היסטאש דעם מכוח טעאריע דער פון און מארקסיזם פון אנהענגער אן געווען

 זוכן וואס די, מיט סימפאטיזירט שטארק אויך האט ער און מאטעריאליזם, רישן
 ס׳איז ארבעט. זייער אין אונטערשטיצט זיי און פארווירקליכן, צו אידעאל דעם

 אים האט וועלכער אויפלעבונג, יידישער דער פון געדאנק דער אז גלויבן, צו
 אויף האט באהערשט, אינגאנצן ווייטער און אן יארן ־ער80 אנפאנג די פון
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 פאקט, דעם זיין מוחל געקאנט ניט זיך האט ער דאס געווירקט, פיל אזוי אים
 ווארפן צו עלול איז וואס זאך, א געטאן ער האט צייט געוויסער א אין אז

 פון אשאטן נאר אפילו ווען און חשד, א דורות קומענדיגע די איםד־פאר אויף
 מיט קאסמאפאליט א געווען ער איז צייט יענער און יענער אין דאם חשד,

 אז געוואלט, אים זיך האט דעראיבער און אסימילאציע, צו אנהאנג גרויסן א
 עטליכע יענע אין אידייען זייבע דערמאנען עפעס כאטש קען עם וואט דאס,
 דאם באר אז מעגליך, גאנץ ס׳איז און אייביג. אויף ווערן פארגעסן זאל יאר,

 ער וועלכע ווערק", "זעמטליכע זיינע אין וואס דעם, פון סבה די געווען איז
 ארויס־ ער האט טויט, פאר׳ן צייט קורצע א דרוק צום געמאכט צורעכט האט

 אין באנוצט האט ער וועלכע אויסדרוקן, און ווערטער שארפע אלע געווארפן
 נאציאנאלע די געגן תקופה דערמאנטער דער פון פארלויף אינ׳ם ספרים זיינע

 ווייכערע אנדערע אויף זיי פארבייטן אדער פאלק, יידישן פוב׳ם הייליגטימער
אויסדרוקן.

 *דא די פאר לילנבלומען געגן טענות קיין האבן ניט מיר קענען געוויס
 —מענשן א פון רצון ״דער ווערטל: תלמודיש א דא ס׳איז פארענדערונגען. זיגע
 נאאיוו פיל אזוי אויף געווען ער איז לעבן זיין ביי אויב כבוד". זיין איז דאס

 אזוי ס׳איז וואס דאס, אפצולייקענען איינגעבן זיך וועט אים אז גלויבן, צו
 רעכט דאס ניט מיר האבן שורה, יעדער פון ארטיקלען זיינע אין בולט שטארק

 טענות קיין האבן ניט אויך אבער וועלן מיר מאכן. צו פארוואורפן דערפאר אים
 ער אויב ליטעראטור, העברעאישער נייער דער פון היסטאריאגראף דעם געגן
 שריפט־ און מענש אלם לילנבלומען וועגן מיינונג א ארויסטראגן און קומען וועט

 ארטיקלען זיינע לויט נאר ווערק", "זעמטליכע לילנבלומס לויט ניט שטעלער
אויסגאבע... ר ע ט ש ר ע דער פון ספרים און



 דער אין סאציאליסטן יידייטע טטע*ער די
ליטעראטור. העברעאי^ער

.(1875—1880)

 ליטעראטור, יענע דעם מיט מיין איך—ליטעראטור ניי־העברעאישע די
 מיטלאלטערליכער דער פון משא גאנצע די זיך פון אראפגעווארפן האט וואס

 ריכטיגער אדער, באקומען, צו אנגעהויבן האט און טעאלאגיע און סכאלאסטיק
 דאזיגע די—פנים, וועלטליכן א באקומען צו שטרעבן אנגעהויבן האט געזאגט:

און יאר. 80 קארגע אלט ערשט איז זי בערך. יונג גאנץ באך איז ליטעראטור
אט
זיך

 אי אפצושפיגלען באוויזן האט זי וואס אויסער איז צייט משך ם דע פאר
ראמאג! פון אנגעהויבן שאפונגס־פארמען, קיבסטלערישע פארשיידנסטע די

 באך האבן דעם חוץ דעקאדאנס, און אימפערסיאניזם מיט געעבדיגט און טיזם
 די פון אידייען־שטרעמונגען ע ל א כמעט אפגעקלונגען איר אין תמיד אויך

 צו ארטיקל מיין פון ראמען די אין אריין ניט ס׳גייט ליטעראטורן. מאדערנע
 איר אין געווען איז אפשפיגלונג דאזיגע די וויפיל אויף פראגע, די באטראכטן

 העברע־ יונג די וואס עטאפן, אלע די ווייט ווי אויף און נאטירליכע, א צייט•
 געווען איז גאנג, געשיכטליכן איר אין דורכגעמאכט האט ליטעראטור אישע

 דורב־ דעם פון אנטוויקלונג גייסטיגער דער צו צוגעפאסט ה. ד. "נארמאל",
 יענע, זייגען גערעכט דאס מעגליך, גריילאך ס׳איז לעזער. העברעאישן שניטליכן

 *איבערגע געקינצלט, ווי ניט מער געווען אלץ איז דאס אז האבן, ווילן וואס
 אין ווארצל שום קיין אן פרעמדע, ביי פראקאט אויף גענומען און ניצעוועט
 אהער ביז נאך ס׳איז אז אבער, בלייבט פאקט דער באדן. יידישן אייגענעם

 סאציאלע, געזעלשאפטליכע, אייראפעאישע איין־איינציגע קיין געווען ניט
 העברעאיש דער אין פארשטייער איר געהאט האבן ניט זאל וועלכע שטרעמונג,

. * ליטעראטור. שער
 ארייגגעש האט רואם געדאנק, מאדערנעם א פון שטרוים ערשטער דער

 מארקסיסטישער דער געווען איז ליטעראטור, העברעאישער דער אין דררנגען
• מא היסטארישן דעם פון באגרינדער און טעארעטיקער ערשטע די סאציאליזס,
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 ליש העברעאישער דער אין באוויזן זיך האבן גאם יידישער דער אויף רעאליזם
 יידישער דער פון אנפירער געווארן ט*צי דער מיט זיינען זיי סרן עטליכע טור.

 רעוואלוציאנערן צום אריבער זיינען זיי פון אנדערע יוגנט; סאציאליסטישער
 באש אלגעמייגער דער אין ראלע באדייטנדע א געשפילט האבן און סאציאליזם

 ריס דעם אריבערטראגן לייכט געקאנט ניט זיי האבן אלע כמעט אבער וועגונג.
 יידיש־נאציאנאלער א )פון ג נ ו מ י ט ש טראדיציאנעל־נאציאנאליסטישער דער פון

 געש האבן אנדערע געוואוסט(. ניט דעמאלט נאך מען האט אידעאלאגיע
 קאסמאפאליטישער דער צווישן סינטעז א געפינען און פשרות צו מאכן צו זוכט

 דאם קענענדיג ניט און יידישקייט, זייער פון סבל־הירושה דעם מיט שטרעמויג
 פארומ קאמף אינווייגיגסטן שטארקן פון דרוק דעם אונטער זיי זיינען דורכפירן,
 און נשמות, צעבראבענע און הערצער פארביטערטע מיט ימיהם כל געגאנגען

 דעם ן, ע יד זי דעם נאך בענקעניש גרויס אין וועלט דער פון אוועק זיינען
 דער ניט אויב טייל, קליינער א נאר הארמאניע. און גאנצקייט פון סימבאל

 געש יידיששנאציאנאלן דעם אויף אפגעשטעלט בארוהיגט, זיך האט קלענסטער,
 פא־ פון יארן ־ער80 אנהויב אין פונאנדערגעשפראצט זיך האט וועלכער דאנק,

*יארהונדערט. רינן

 גאלערייע קליינע א לעזער די פאר דורכפירן איך וויל ארטיקל מיין אין
 העברעאישער דער אין סאציאליסטן יידישע ערשטע באדייטנדערע מער די פון

ליטעראטור.

1*

 *ליטע העברעאישער דער אין ראמאגטיק דער גזגן ארייסטריט ם ר ע נ ו ו א ק
 טשערנישעוו• און פיסארעוום פין פאפולאריזאטאר אלם ם ו ל ב נ ל י ל—ראטור.
קריטיק-רעאליסט. ^לם ש ט י ו או ט א ר ב א ב ק ע י • ם ו ל ש—אידייען. סקים

 שהעברע נייע די בעת יארהונדערט, פאריגן פון יארן שער50 די אינמיטן
 ווינדעש די פון ערשט אט כמעט יונג, להר ז געווען נאך איז ליטעראטור אישע
 שטימונג, ראמאנטישע אידעאליסטיש א געוועלטיגט איר אין האט ארויס, לאך

 איינדרוק דעם אוגטער אינגאנצן געפונען זיך האט וועלכער מאפה אברהם
 היסטא־ זיינע געשריבן דאמאלט האט שול, ראמאנטישער פראנצויזישער דער פון

 בליהענדיג־ דער אין לעזער דעם געטראגן אריבער האבן וואס ראמאנען, רישע
 דריי מיט לעבן פאליטישן זעלבסטשטענדיגן "יידישן ידעם פון עפאכע סטער

 אייש די אין געגריבלט זיך האט סאן נ לעב הכהן אדם צוריק; יאר טויזנט
 וועלטש גרויסן דעם פון סבות די אין זיך פארטיפט און לעבנס־רעטענישן ביגע

 האט יוסף, מיכה זון, פארשטארבענער יונג צו טאלענטפולער, זיין שמארץ;
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 פאלקם" היסטארישע אונזערע באזונגען התלהבות לירישער שטארקער א מיט
 דעם געררען מזכה האבן פאזנער וזה שט און שולמאן קלמן העלדן;

 ׳ס יו ס ן ע ייז א פון איבערזעצובגען די מיט לעזער־פובליקום העברעאישן
 מיט פאלעמיזירט היץ גרוים מיט האבן פובליציסטן יידישע בולוואר־ראמאנען;
 געלערנטע, יידישע בארימטע און עכו״ם, פת וועגן רב׳לאך קליינשטעטלדיקע

 זיך האבך )שד״ל(, לוצאטא דוד שמואל פראפעסאר פאדוער דער ווי
 האבן צייט יענער אין —תנ״ך, פון פסוקים שווערע איינטייטשן מיט אבגעגעבן

 העברעאישער דער אין העדן גענומען הויט, העלער פון גאר אמאל, מיט זיך
 אלם ווייטער וואס אבער טענער, שוואכע גאנץ אין אנהויב פון ליטעראטור,

 מענשן־שרייבער! איר טיראדן: סארטן אטיאזעלכע דרייסטער, אלץ הילכיגער,
 ווי הבלים? אזעלכע אין עוסק זיך איר זייט ווארום מענשן־אויפקלערער! איר

 דער אונז טויג וואס קברות־בלעטלאך? מיט טאן צו וואס האבן צו איר קומט
 אונז! גיט לעבן רעאלס! ממשות׳דיגם/ ניצליכס, עפים אונז גיט עבר? טויטער

 נאטורוויסנשאפטן, פארשיידענע די פאלק פארן בעסער פאפולאריזירט לעבן!
 איר וועט דעם דורך מאטעריע. דער פון יסודות די מיט באקאנט אים מאכט

 פאדערוג־ דאזיגע די מיט צווייטן, פארן און אליין זיך פאר לעבן לערנען אים
 דאמאלסט איז שרייבער אירע צו און ליטעראטור ניי־העברעאישער דער צו גען

 ער האט קאוונער אורי קריטיקער. העברעאישער ערשטער דער געקומען
 נ" א ד ע הויפט־ג די קול. קאוונערס מער געהערט אבער מען האט דא געהייסן.

 געווארן אויסגעדריקט זיינען זיי וועלכע אין ווערטער, די אפילו און ן, ע ק
 פי־ צייט, יענער פון קריטיקערס רוסישן דעם נאר זייבע, ניט געווען זיינען

 פייערבאכען, ביכנערן, פון טעאריעס די אויף זיך שטיצנדיג וואס סארעווס/
 און טענות, דיזעלביגע מיט געווענדט זיך ער האט אנדערע, און שליידענען

עפאכע. זיין אין שריפטשטעלער רוסישע די צו ווארט, ביי ווארט כמעט
 ניי־ דער אין ראמאנטיזם דעם געגן פראטעסט שארפן א זעהר מיט

 ממשות׳דיגע די פון אפגעריסנקייט איר געגן און ליטעראטור העברעאישער
 נש יל ל אויך ארויסגעטראטן ארום יאר אפאר אין איז לעמס־פראבלעמען,

 אויסגעשריען לילנבלום האט ארטיקלען קריטישע זיינע פון איינעם אין בלום.
 דעם אין וואס צייט׳ דער אין אז דאם, קומט ווי ס׳טייטש, ביטערניש: גרוים מיט

 אידייען, נייע די מיט רעש׳ט און קאכט רוסלאנד אינטעליגענטן דיינקנדיג גאנץ
 ווי טשערנישעווסקין, און פיסארעוון פון גערוארן ארויסגעזאגט זיינען וועלכע

 —וואוילשטאנד, אלגעמיינעם וועגן פראבלעם גרויסער דער אויף ענטפער אן
 זיך פארנעמען און ליטעראטן בכבודע אונזערע זיצן צייט דערזעלביגער אין
 ברויטי טרוקן שטיקל א אונז גיט שטותים. מיט און פאנטאזיעס הימלשע מיט
 אוביש אונזערע פון גליק דעם און רוה דער וועגן טראכט לופט! פרישע אונז גיט

 אונטערגאנג! פון יוגנט אונזער ראטעוועט ברידער! און שוועסטער גליקליכע
 כהות אירע פטרן דארפן ניט זאל זי לעבנס־וועג, ריכטיגן דעם אן איר ווייזט

ז ארומבליאנדזעניש פינסטערן אין
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 פון איינפלוס דער ארויסגעוויזן זיך האט אויפן בולט׳ערן פיל א באך אין
 וועגן קריטיק זיין אין לילענבלומען אויף טשערנישעווסקען און פיסארעוון

 האט קריטיק דאזיגער דער אין צבוע". "עיט ראמאן רעאליסטישן האלב מאפוס
 די אז האלטן, וואס עסטעטיקער די קעגן בפירוש ארויסגעזאגט לילענבלום זיך

 פיסארעווס אונטערגעשטיצט האט און זיך, פאר אליין צוועק א איז קונסט ריינע
 שעקספירס אלע פון ווערט מער האט שטיוול פאר "א אז פאראדאקם, באקאנטן

 אונזערע אז—געשריבן ליליבבלוט האט אזוי—מיר דארפן כל קודם שאפוגגען".
 זיי אז ווירקליכקייט, רעאלער דער אויף בליק זייער שטעלן זאלן קינסטלער

 ער אז באופן, לעבן, אויפן קוק ניכטערן א לעזער ביים ארויסרופן זעהן זאלן
 פאבטאזיעם, און חלומות פוסטע פון וועלט א אין בלאנדזיען צו אויפהערן זאל
 צוועק אנדער קיין ביטא ס׳איז דאס פארשטיין, סוף כל סוף זאל ער אז און
 אל־ דעם פון צענטר דער און יסוד דער אז אליין, לעבן דעם חוץ לעבן אין

 ביידע מיט שטייט וואס פרט דער יחיד, דער נאר איז וואוילשטאנד געמיינעם
 וועל־ ארבעט, נוצליכער מיט זיך באשעפטיגט און ערד רעאלער דער אויף פיס
ערגעבן. טריי איז ער וועלכער און ליב אים ס׳איז כע

 איז אליין זיך פאר מענטש "דער אז טעזיס, פיסארעווס באקאנטן דעם
 ענערגיש און טאלענטפול לילנבלום האט וועלט" דער אין אלץ פון טייערער

 פאר־ ער האט ארטיקלען זעלביקע די אין ארטיקלען. שורה א אין דורגעפירט
 איג־ דער פערזענליכקייט, מענטשליכע די אז אידייע, טשערנישעווקעס טיידיקט

 איר אויף ווערן וועלכע קייטן, אלערליי די פון ווערן באפרייט מוז ווידואום,
 מצד בכלל, און געזעלשאפט, דער מצד הן דערפאמיליע, מצד הן ארויפגעלייגט

 נאר אנטוויקלונג. פרייע איר שטערן וראם באדיבגונגען, פארשיידענע אלע די
 לעבן קאן פערזענליכקייט מענטשליכע שטארקע די נאר אנטוויקלטע, פריי די

 געווען איז דאס—מענטשהייט, גאנצער דער פאר און אליין זיך פאר נוצן מיט
 פון יארן ־ער60 סוף אין מאמרים קריטישע לילנבלומס פון מסקנה לעצטע די

יארהונדערט. פאריגן
 צורעכענען נאך מען דארף שריפטשטעלער קאטעגאריע צו^דערזעלביגער

 וועלכער ספרים(, מוכר )מענדעלע אבראמאוויטשען יעקב שלום אויך
 ליטעראטור. העבראישער דער פון בעלינסקי א ווי געשמ׳ט צייט זיין אין האט

 מליצה־ דעם באקעמפט קאוונערן פאר צייט געוויסע א נאך האט אבראמאוויטש
 זיך האבן וועלכע השכלה, אמת׳ער דער וועגן באגריפן פאלשע די און זשאנר

 אגי־ שטארק האט ליטעראטור, העברעאישער דער אין איינווארצלען גענומען
 דאם האט און וויסענשאפטן אוטיליטארע די פון פאפולאריזירונג דער פאר טירט

 באזונדערם און ארטיקלען, פארשיידענע ריי א אין ממש בפועל געווען מקיים
 געשיכטע לענצ׳ם פון באארבעטונג העברעאישער פאפולערער זעהר זיין אין
נאטורוויסנשאפט. דער פון

 מיינובגען אלע די עסטעטיק, און קונסט וועגן געדאנקען אלע די און
 *גישטי דער וועגן און "רעאליזם" פון וויכטיקייט דער און גרריסקייט דער וועגן
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 בנוגע פאדערונגען די מיט צוואמען "אידעאליזם" פונ׳ם פוסטקייט פון קייט
 ביסלעכוויים האבן פערזענלעכקייט, מענטשליכער דער פון באפרייאונג דער

 באדן דעם ליטעראטור נייהעברעאישער דער אין צוגעגרייט און פארפארטיגט
סאציאליזם.—אידייע,_פארן עקסטרעמערער פיל א פאר

*11

 יידישע פון #נטייל דער—רוסלאנד. אין ,נאראדגיטשעסטווא" פון באוועגונג די
 סא• יידישע פין חברות קלוונע ערשטע די—באוועגונג. דער אין סטודענטן

 — העברעאיש. דורך אגיטאציע סאציאליסטישע—ציאליסטףקאמוניסטן.
 מיט—אגיטאציע. דאזיגער דער פון צענטער אלם "השחר' סמאלענסקיגם

ןליםטי•5יוריש-םאצי דער פון צענטערם דריו די—דאם? זיך דערקלערט וואם
אניטאציע. שער

 יאר־ פאריגן פונם יארן ־ער70 ערשטע די אין זיך האט באוואוסט ווי
 אינטעליגענטער רוסישער דער פון טייל געוויסן א צווישן אנטוויקלט הובדערט

 אין געווען באקאנט איז וועלכע באוועגונג, סאציאליסטישע שטארקע א יוגנט
 סטודענטן, יידישע געציילטע "נאראדניטשעסטווא". נאמען אונטערן צייט איר

 שטענדיגער א אין געקומען יוגנט רוסישער דאזיגער דער מיט זיינען וועלכע
 אי־ די מיט געווארן פאראינטערעסירט שטארק איר דורך זיינען און בארירונג

 געזעלשאפטליכן אולטרא־פראגרעסיוון רוסישן דעם פון פראבלעמען און דייען
 בשעת און באוועגונג, דערמאנטער דער צו צוגעשטאנען אויך זיינען לעבן,
 אזויגערופענע דאס אנגעהו-יבן זיך האבן אינטעליגענץ רוסישער דער צווישן

 פון הייפלאך קליינע אויך מיטגעגאנגען איר מיט זיינען פאלק", אין "גיין
 ו, ו ע י ק לנע/ ווי ווי צענטערס גרריסע אין לייט. יונגע געבילדעטע יידישע

 חברות קליינע געגרינדעט זיך האבן שטעט יידישע אנדערע און וו ע י הל א מ
 געזוכט אידייען זייערע פאר האבן וועלכע סאציאליסטן־קאמוגיסטן, יידישע פון
 באזונדערם צייט ערשטע די און פאלק/ אונטערן אגיטאציע שט׳ילע א פירן צו

קלויזניקעס. און ישיבה־לייט צווישן
 באין געמוזט, סאציאליסטן יידישע ערשטע די זיך האבן צוועק ם ע ד צו

 יידישע דאמאלסדיקע די אבער האבן ווארט. שן י ד יי מיטן באנוצן ברירה/
 זיי וועלכער אין שול/ משכיל׳שער דער פון זיך אין איינגעזאפט סאציאליסטן

 אגב "זשארגאן". דעם צו שנאה שטארקע א ערצויגן, אלע כמעט זיך האבן זיי
 "קול צייטונג וועכנטליכע איינציגע די נאר ארוים דעמאלט יידיש אין איז

 וועלכער צערערבוימען, רעדאקטאר א פאר געהאט האט וואס מבשר"/
 געגנער אוימגעשפראכענער אן ייד, כשרער צופיל שוין פאליטיש א געווען איז
 אים אויף צינגער בייזע נאך האבן דערצו און געדאנק, ראדיקאלן יעדער פון
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 געשעפט.- גוטן א אלם לאיאליטעט זיין אויס אמאל נוצט ער אז געווען, מרנן
 אויף זיך אפצושטעלן נאר ווי געפונען ניט אויסוועג אנדער קיין מען האט אט

ש. י א ע ר ב ע ה
 ערשיינונג. כאראקטעריסטישער א זייער פאר מיר שטייען דא אט און

 געווען געדאנק סאציאליסטישן פונם אנהיינגער די ביי איז צייט יענער אין
 פאקטאר נאציאנאלער דער אז אקסיאמע, אלם פסוקה, הלכה אלם פאררעכנט

 מענש־י דער פון אנטוויקלונג קולטורעלער דער אין ניט ראלע שום קיין שפילט
 פונקט היפך, דער פונקט איז נאציאנאליזם אז געזאגט, האבן זיי און הייט,
 נא־ אויפן געקוקט זיי האבן פאל בעסטן אין סאציאליזם. פון קאנטראסט דער

 פארשטענד־ גאנץ איז דעריבער הושענה. אפגעשלאגענע אן אויף ווי ציאנאליזם
 זיך אפצוזאגן סאציאליסט יידישן דעם געטריבן האט אליין לאגיק די אז ליך,

 יידישער ערשטער דער פון אנפירער דער עלעמענט. נאציאנאלן פון לגמרי
 זיינע אין דערציילט זונדעלעוויטש,—ווילנע, אין חברה סאציאליסטישער

 נאציאנאלער אלם יידישקייט די האט אלעמען אונז "פאר הלשון: בזה זכרונות
 יידישע די אז אויסגעקומען, איז אונז ביי געהאט; ניט ממשות קיין ארגאניזם

 קיין ניט האט עקסיסטענץ־בארעכטיגקייט, שום קיין ניט האט נאציאנאליטעט
 די צוזאמען, יידן אלע צונויף בינדט וואס הויפט־־עלעמענט, דער זכות־הקיום.

 רעגרעסיווער אומבאדינגט אלם געווארן באטראכט אונז פון איז רעליגיע,
 בא־ אונז פון איז יידישקייט די אז דאס, הייסט לשון פשוטן אויפן פאקטאר;

 מיטלען אלע מיט זוכן מ׳דארף וועלכן פון הייקער, א אלם געווארן טראכט
 מאראלישן זיין פאר געפונען האט גאראדניק יידישער דער ווערן. צו פטור

 ארבעטנדיגע די פון וואוילשטאנד דעם פאר כהות אלע זיין צו מקריב חוב
 פון פאלק א דאך איז יידישע, דאס פאלק, אייגן זיין ווי היות און קלאסן,
 פאר וואס ניט וואונדער קיין דעריבער איז סרסורים, און קלייגהענדלער לויטער

 גע־ אריין" פאלק אין "גיין פון דעוויז דער האט נאראדניק, יידישן אים,פארן
 נאראדניקעס־ יידישע ערשטע די פון איינער גאך פאלק". ן ש י ם ו "ר אין הייסן

 ווינטשעוו־ שריפטשטעלער העברעאיש־יידישער באקאנטער דער סאציאליסטן,
 קא־ ווייטערדיגע די פון איינעם אין אויספירליך רייד איך וועלכן וועגן י, יק ס

 נאראדני־ געווען אלע זייגען "מיר :עראינערונגען זיינע אין שרייבט—פיטלאך,
ברידער". אונזערע געווען זיינען פויערים די קעס,'און
 פראגראם זייער אין וואס סאציאליסטן, יידישע ערשטע דאזיגע די און

 דער מיט זיי פארבינדן וועלכע פעדים, לעצטע די איבערצורייסן אריין איז
 בפועל געווען מקיים אויך טאקע דאס האבן וואס און נאציאנאליטעט, יידישער

 נאר ווי אגיטאציע זייער פאר ארט אנדער קיין געפובען ניט ממש,-האבן
 דער געווען איז וועלכער "השחר", חדש־זשורנאל העברעאישן ידעם אין דוקא

 נאציאנאל־ יידישן אבסטראקטן פארן בלויז ניט קעמפער פלאמענדיגסטער
אויפלעבונג נאציאנאלער יידישער רעאלער דער פאר אויך נאף געדאנק,

 דאס, קומט ווי פארשטיין, צו שווער פלוג אין איז זייט אנדער דער פון
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 פראנק זאל געווען, איז סמאלענסקין ווי נאציאנאליסט ברענענדיגער אזא יואט
 סאציא־ דעם פון אגיטאציע דער פאר "השחר" זיין פרנאנדערעפענען פריי און

 קאסמאפא־ דער אויף געבויט גענומען, גרונד איז וועלכער געדאנק, ליסטישן
 אונטער אינגאנצן ממילא דעם דורך שוין גראבט און אידעאלאגיע, ליטישער

—געראנק? יידיש־גאציאנאלן דעם

 הן ה״שחר" צום בנוגע טאקטיק רעטזעלהאפטע פלוג, אין דאזיגע, די
 אונז ווערט סמאלענטקינען, מצד הן און סאציאליסטן יידישע ערשטע די מצד

טעמים: פאלגנדע די אכט אין נעמענדיג דערקלערט
 צערשטערעריש־רעוואלוציאנעריש, ארט זיין אין זיינענדיג "שהר" דער

 אינטעליגענטישער יידישער דער פון ארגאן באליבטעסטער דער געווען איז
 אויף איינפלום שטארקן אומגעהייער אן געהאט ער האט באזונדערס און יוגנט,

 אין עלעמענטן דייבקענדערע מער די—וואויללערנער, און ישיבה־בחורים די
 *גע צו געזוכט סאציאליסטן יידישע ערשטע די האבן י זי דוקא און יידנטום,

 דער כמעט ?אז באמערקן, נאך מען דארף דערצו אידייען. זייערע פאר ווינען
 אליין אנפירער, סאציאליסטישע יידישע דאמאלסדיגע די פון טייל גרעסטער
 אלם העברעאיש, מיט סימפאטיזירט אומבאוואוסטזיניג האבן קלויזניקעס, נעכטיקע

השכלה. דער פון לשון דעם

 שיינער א צו חולשה גרויסע א געהאט ערשטנס האט ווידער סמאלענסקין
 גע־ מוותר אפט גאנץ ער האט לשון שיינעם דעם צוליב שפראך. העברעאישער

 העברעאי־ די דוקא אז פאל, דער געווען איז גראד און אינהאלט. אויפ׳ן ווען
 אויסגע־ פיין א זעהר געהאט יעדערער האבן מארקטיזם פונ׳ם אידעאלאגן שע

 דער אין זיכער געווען אזוי סמאלענסקין איז צווייטנס סטיל. העברעאישן אדבעטן
 ליב האט ער וועלכער מיט זאך, א—אידייען, זיינע פון איבערצייגונגם־קראפט

 ניט מורא קיין האט ער אז—"השחר" אייגענעם זיין אין שטאלצירן צו געהאט
 צו אריינגעטראגן האבן אנדערע וואט געדאנק, פרעמדן שום קיין פאר געהאט

מחיצה. זיין אין אים

 טמא־ אז איז, פאקט א—זיין, ניט זאל מעשה די וואט פאר און ווי אבער
 וועלכן מיט ארגאן, איינציגער דער צייט זיין אין געווען איז "השחר" לענסקינס

 זייער אים דורך אנצופירן באנוצט זיך האבן סאציאליסטן יידישע ערשטע די
יוגנט. יידישער דער צווישן אגיטאציע
 סאציא־ יידישע ערשטע די זיינען געזאגט פריער דא שוין האב איך ווי
 , ע נ ל י ו ו צענטערם: גרויסע דריי די איבער צעווארפן געווען חברות ליסטישע
 איט־ ה$ט ארבעט דער פון איינטיילונג דער לויט לעוו. הי א מ און קיעוו
 וועלכער פארשטייער, באזונדער א געהאט צענטערס דריי דאזיגע די פון ליכער

 סאציאליסטי• דער מיט אנצופירן חברים זיינע פון גערו^רן באפולמעכטיגט איז
>7"השחר׳ אין אגיטאציע שער



111 זכרוגות.

 דריי דאזיגע די פון איינציגן יעדער צו איבערגיין פרובן ררעלן מיר
צענטערם.

111.

 נ- א ק ל. י.—צענטר. ייריש-סאצואליסטישן פון נעסט אלם ראבינער׳שול ווילבער
 ערציולונג זיין—ן, מא ר ע ב י ל—"השחר". אין שיר סאציאליםטישער רם א ט

למזער העברעאישע די אויך ערציילונג דער פון איינדרוק דער—הכל". "חזות
)דאווידאוויטש(. ד ו ד • ן ב ל. י.

 ראבי־ די געווען איז צענטער סאציאליסטישן ווילנער פונ׳ם נעסט דער
 וועלכע קלאסן, עלטערע די פון תלמידים אנטוויקלטערע מער די נער־שול.

 און ליטעראטור ראדיקאלער רוסישער דער אין באהאוונט שטארק געווען זיינען
 טשערני־ און פיסארעוון פון געדאנקען די מיט בלויז ניט $נגעזאפט זיך האבן

 און לאסאל מארקס, דארווין, פון גרונדאידייען די מיט אויך נאר שעווסקען,
 איבערגעגעבן געיוען אלע זיינען טעארעטיקער, סאציאליסטישע אנדערע די

 ראבינער־י פון אדמיניסטראציע די וואס שמירה־מיטלען, אלע די סאציאליזם. דעם
 סאציאליסטישער דער פון אבשטאלט דער פארהיטן צו אנגענומען האט שול

 די ווי דעם נאך אפילו געפירט, ניט רעזולטאטן שום קיין צו האבן געפאר,
 פענסיע, חדש׳דיקע זייער אפגענומען תלמידים עטליכע ביי האט פארוואלטונג

 די האט ארויסגעטריבן, פשוט זי האט פארדעכטיגערע, מער די עטליכע, און
 יידישן ווילנער דעם פון מקום־מקלט דער זיין צו אויפגעהערט ניט ראבינער־שול

\ סאציאליזם,
 דער פון נויטיגקייט די געווארן אנערקענט אלגעמיין אין ס׳איז בשעת
 דאמאלס צענטער ווילנער דער האט סאציאליזם, פאר׳ן אגיטאציע העברעאישער

 דא־ דער ראבינער־שילער. די חברים זיינע פון איינעם באפולמעכטיגט דערצו
 שריפטשטעש העברעאיש־יידישער באקאנטער גוט דער געווען איז שילער זיגער
 קאג־־ געקענט שוין האבן צייטן, אונזערע אין מיר, קאנטאר. ל. ד״ר לער

 יארן ־ער70 מיטעלע די אין פערזענליכקייט; לאיאלע כשר׳ע, העבט אלם טארן
 געשמ׳ט ער האט ראבינער־שול, ווילנער דער פון תלמיד א זיינענדיק אבער,

 גע־ צייט יענער אין שוין האט קאנטאר ווייל סאציאליסט, פארקאכטער אלם
 מען האט דעראיבער זשורנאליסט, העברעאישער באגאבטער אלם נאמען א האט
"השחר". אין סאציאליזם פאר׳ן אגיטירן צו איגערגעגעבן י״ם א ד^ס

 איז צייט יענער פון באדינגונגען צענזורישע שווערע זעהר די צוליב
 סאציאליסטי. זיין האט און וועג, אפענעם גלייכן, מיט׳ן געגאנגען ניט קאנטאר

 שיר. א פון פערזן די צווישן "השחר" אין ט ל ג ו מ ש ע ג י י ר א אגיטאציע שע
 גלויבן"( )"מיר אנחנו" "מאמינים הייסט וועלכער שיר, 'דאזיגען דעם אין
 לבני )"קול יוגנט דער צו אויפרוף אן פון פארם דער אין געשריבן איז און
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 לאגע ביטערער שוואכער, דער אויף דיכטער דער זיך באקלאגט הנעורים"(,
 ברויט־ די בעלי־בתים זייערע פון עקספלאאטירט ווערן וועלכע ארבעטער, די פון

 ברעק־ שיר דעם אין אריינגנב׳ענען געזוכט קאנטאר האט אויסערדעם געבערס.
 זאטע׳ די געגן פראטעסט א טענדעציעס: סאציאליסטישע אלע פון כמעט לאך

 פרא־ א ארבעטער, ארימען דעם פרן חשבון אויפ׳ן לעבן רואם פאראזיטן, די
 פרא־ א און מענשן־קלאסן פארשיידענע די פון אומגלייכקייט דער געגן טעסט
 פארעני און פרוי. דער פון צרר^קשטעלונג אומגערעכטליכער דער געגן טעסט
 אנשטיין וועט אינגיכן גאר אז גלויבן, פעסטן מיט׳ן שיר דער זיך האט דיגט

 קנעכטשאפט, פון קייטן די ווערן צובראכן וועלן עם ווען תקופה, גאלדענע די
 באפרייט וועט פערזענליכקייט מענשליכע די ווען דעספאטיזם, און טיראניי פון

 פון אידעאלן די ווערן מקוים וועלן עם און צוואנגען, אירע אלע פון ווערן
סאציאליזם. מארקסיסטישן דעם פון ה. ד. המשיח, ימות

 קאנטארם געווען איז שיר דאזיגער דער אז באמערקן, דא דארף איך
 דעם פון מער אגיטאטאר. סאציאליסטישער אלם דעביוט לעצטער און ערשטער

 אן דאמאלס פון אויפגעטאן. גארנישט געביט דאזיגן אויפן קאנטאר ן שוי האט
כאראקטער. אנדער גאנץ א אנגענומען טעטיגקייט ליטערארישע זיין האט

 אפגעשטעלט צענטער סאציאליסטישער ווילנער דער זיך האט דאמאלס
 ראבינער־־שול. פון תלמיד א געווען אויך איז וועלכער חבר, אנדער אן אויף
 זשורנאליסט, אלם באקאנט געווען ניט דאן אפילו באך איז תלמיד דאזיגער דער

 אין העברעאיסט. גרויסן א פאר בארימט געווען אבער שוין ער איז דערפאר
 "השחר" פון ביכלאך עטליכע אין אפגעדרוקט זיך האט ארום צייט קורצער א

 אומבאקאנטן גאנץ גאך נייעם, א פון הכל" "חמת נאמען מיטן ערציילונג אן
 "דניאל פסעוודאנים אונטערן באהאלטן זיך האט וועלכער שריפטשטעלער,

 עם וואו קאליידאסקאפ, אמין איז ערציילונג דערמאנטע די חמדות". איש
 סאציאלע פארשיידנסטע די פון בילדער אנדערן דעם נאך איינער פארביי לויפן

 ערציילונג די נאך איז דערצו וועלט. דער אין פאסירן וואט אומגערעכטיקייטן,
 האלבע אן און מליצות אן העברעאיש, שיינעם א זעהר אין געשריבן געווען

 פארשטעג־ אזוי לייכט, אזוי עפים נאר פסוקים, צוקאליעטשעטע צובראכענע,
 זאכן, אזעלכע אלץ—געשמאק, אזוי גענומען אינגאנצן און גלאט, אזוי דליך,

 גרוי" א זעהר געווען לעזער העברעאישן דאמאלסדיגען דעם ביי זיינען וועלכע
 אפילו אז ניט, וואונדער קיין איז דעריבער זעלטנקייט. אנגענעמע אן און סע

 רו• פונ׳ם בלייפעדער רויטער דער וואס חורבן, שרעקליכן גרויסן, דעס נאך
 איר אין זי האט ערציילונג, דאזיגער דער אין אבגעמאכט האט צענזאר סישן
 איינדרוק. גוואלטיגן א זעהר לעזע־פובליקום העברעאישן אויפ׳ן געמאכט צייט

 זיינען וועלכע געדאנקן, נייע די וועגן נאך מען האט דעם נאך צייט לאיגע א
 געאט־י שטארק און גערעדט פיל זעהר הכל", "חזות אין געווארן ארויסגעזאגט

 אויך נ^ר קרייזן, ליטערארישע ידאמ^לסדיגע די אין בלויז זיךיניט ערט



113 . ' אגו-יי1־

 בתי־ די ארן ישיבות די אין באזוירערס און לייענער, בעלי־בתישע די צווישן
 איך ווי זיך, האט וואס ערציילונג דערמאנטער דער פון מחבר דער מדרשים.

 איש "דניאל פסעוודאנים דעם אונטער פארבארגן געזאגט, דא שוין האב
 פעהיגסטער גרעסטער דער און שעפער, אמתער דער געווען איז חמדות",

 פון רעדאקטאר שפעטערדיגער דער סאציאליזם, יידישן דעם פון אגיטאטאר
 שמואל אהרן—"האמת" חדש־זשורנאל סאציאליסטישן העברעאישן דעם

גערעדט. אויספירליך גאנץ אויבן שוין האב איך וועלכן וועגן ליבערמאן,
 האט ווארט, קטן דרו ע ג העברעאישן דורכ׳ן אגיטאציע דער אויסער

 אויך העברעאיש אין אנגעפירט צענטער סאציאליסטישער יידישער ווילנער דער
 וועל־ אויפרופן, פארשיידענע פון פארם דער אין אגיטאציע אשריפטליכע

 דאזיגער דער פון בראש פראווינץ. דער אין געווארן פארשפרייט זיינען כע
 ערשט רואם איינער, אויך געשטאנען איז אגיטאציע שריפטליכער העברעאישער

 אנגעהויבן ער האט יארן, ־ער80 מיטעלע די אין ארום, 15 יאר א אין
 פובליציסט טיכטיגער אלם ליטעראטור העברעאישער דער אין ווערן צו נתפרסם

)דאווידאוויטש(. ד ר ד ־־ ן ב ל. י. געווען: איז דאס קריטיקער. און
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 אזרי ווי—ל. ל ה י—ר. ע נ י ט ע ק יצחק ד״ר—צענטער. ער ו יעו דעי־
 ׳ בראר• מיליאנער קיעווער ביו׳ם שמעל זיון—סאציאליסט. א נעווארן איז יהלל
 אין קריזים דער—עבדים". עבד" שיר סאציאליסטישער ערשטער זיין—סקי.

געדאנק, נאצי^נאליטטישן צום כאציהונב זיין—טעטעקידט. ליטערארישער יהלל׳ם

 באשטא־ איז סאציאליסטן יידישע ערשטע די פון גרופע קיעווער £די
 דער פון אוניווערזיטעט. דארטינן דעם פון סטודענטן צאל קליינע א אין נען

 באדייטנדע אזעלכע ארויסגעקומען צייט דער מיט זיינען גרופע דאזיגער
 פון אסיפות געהיימע די אקסלראד. און דייטש לעא ווי פירער סאציאליסטישע

 פונ׳ם וואוינונג דער אין פארקומען פלעגן סאציאליסטן יידישע קיעווער די
ער. מיג א ק יצחק ד״ר משורר העברעאישן באקאנטן

 פערזעג אינטערעסאנטער דער אויף אביסל זיך אפצושטעלן כדאי ס׳אין
קאמינער. ד״ר דאזיגן פונ׳ם ליכקייט

 "עילוי׳אישן" אן מיט קליינשטעטל וואהלינער א אין געבוירענער א אליין
 דער אין עלטערן ארטאדאקסישע זיינע פון געווארן דערצויגן ער איז קאפ,
 ארויסוואקסן אים פון ס׳וועט אז האפענונג, דער מיט מצוות און תורה פון וועג

 ה^ זייער אבער איז שטאט. יידישער גרויסער א אין רב א בישראל", "גדול א
 יונגן דעם אין איז הויט העלער פון ווי עפים געווארן. מקוים ניט פענונג

 וואס "מתמיד", ביזאהעריגער דער איבערקערעניש. אן פארגעקומען קאמינער
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 צו אנגעהויבן אינדערשטילן האט בית־מדרש, פץ ארויס ניט ולילה יום איז
 דאזיגער דער צו אז דערגאנגען, מען איז נאכדעם למודים. וועלטליכע לערנען

 וועל־ מלמד, ליטווישער אנגעפארענער אן געבראכט אים האט איבערקערעניש
 האט וועלכער מלמד, דאזיגער דער "משכיל׳/ פארבארגענער א געווען איז כער

 גע־ משפיע אים אויף ה^ט פעהיגקייטן, גלענצנדע קאמינערס דערקענט תיכף
 געמען זיך זאל און קאריערע רבנישער דער פון אפזאגן זיך זאל ער אז ווען,

בילדונג. צו
 נאב־ אים האבן און געשמעקט ניט זעהר דאס האט עלטערן קאמינערס

 דעם גענומען זיי האבן געווירקט, ניט האט מוסר זייער אז געמוסרט. אנאנד
 אבער האט דאס געמאכט. חתונה גוואלט מיט אים האבן און יינגל זעכצניאריגן

 ניט *חיצונים "ספרים די האט בעל־הביתל יונגער דער געהאלפן. ניט אויך
 דעם אין אים האט זי וואט די, לא פרוי יונגע זיין האנט. פון ארויסגעלאזן

 שטרע־ זיינע אין געשטארקט און געשטיצט פיל אים נאך האט געשטערט, ניט
 פאמיליע. פאנאטישער זיין פון אויסצושטיין געהאט פיל אבער האט ער בונגען.

 ער איז חתונה דער נאך יאר א און אויסהאלטן געקאנט ניט ער האט לסוף
 ווילנע, קיין געקומען איז און געבורטששטעטל זיין פון געווארן אנטלאפן

 ווילנער די חכמה. און תורה פון צענטער א געווען צייט יענער אין איז וועלכע
 דער אין פין יוסף שמואל ר׳ געלערנטן באוואוסטן דעם מיט משכילים,

 מעגש די אים געגעבן און געווען מקרב זעהר "בורח" יונגן דעם האבן שפיץ,
צוועק. זיין דערגרייכן צו אום זיך לערנען צו ליכקייט

 אנגעהויבן אים האט שוועד זיין און געדויערט ניט לאנג אבער ס׳האט
 האבן רחמנות זאל ער אז אים׳ ביי זיך בעטן און בריוו מיט פארווארפן צו

 זעהן געקענט ניט האט קאמינער אהיים. קומען און פרוי עלנדער זיין אויף
 קליינש זיין אין צוריקגעקערט זיך האט און פרוי יונגער זיין פון צער דעם

 טאג גאנצן א צייטן. שווערע אנגעפאנגן אים פאר זיך האבן דארטן שטעטל.
 פאמיליע, די זיין צו מפרנס כדי אוראקן מיט אפגעבן געמוזט זיך ער האט
 אויסצוהאלטן אום זיך לערנען אויף פארבראכט ער האט צייט איבעריגע די און

 זיין געווען איז עם וראם שול, קרוינישער א אין לערער אלם עקזאמען דעם
 באקוש און דערגרייכט, ציל זיין האט ער צייט. יענער אין שטרעבונג איינציגע

 אטעם־ געווינשטן דעם קאמיסיע פעדאגאגישער זשיטאמירער דער פון מענדיג
 פון לערער אלם געווארן באשטימט ארום צייט קורצער א אין ער איז טאט,

 ראבינער• צום צוגרייטובגס^שול דארטיגער דער אין למודים העברעאישע די
סעמינאר.

 פאר איז דאם באנוגיט. ניט דעם מיט אבער נאך זיך האט קאמינער
 און העכער, עפים צו שטרעבן גענומען האט ער אץ ווינציג, צו געווען אים

 ,1859 יאר אץ איינגעגעבן. שטרעבונג זיין אים זיך האט מאל דעם אויך
 קיעוו, אין אררעק ער איז קינדער, קליינע פינף פון פאטער א שוין זיינענדיג

 מאטעמא סטודירט ה$ט ער וואו אוגיווערזיטעט, אין אריץ ער איז ד$רט און
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 יידישן א פאר אז אויסגערעכנט, אבער זיך ער האט יאר צווייטן אויפן טיק.
 בעסער לוינט קינדער פינף און וריב א מיט מטופל א איז וועלכעד סטודענט,

דאקטאריי. פון דערנאך לעבן צו אום מעדיצין, סטודירן צו
 קיעוו, אין געלעבט גוט ניט זעהר קאמינערן זיך ה^ט צייט ערשטע די

 געמוזט טייל א ער האט אוראקן, פון פארדינט האט ער וואט געלט, זיין פון
 ער אליין. זיך דערנערן איבעריגע די מיט און זשיטאמיר, קיין וריב דער שיקן

 פיבסטערן ענגן אן אין געוואוינט און זאלץ און ברויט מיט אפגעקומען איז
 פארקויפן צו אויסגעקומען אים איז אפט גאנץ בוידים־שטיבל. א אויף צימער

 האט שפעטער ליכט. און ברויט געלט דאס פאר קויפן און בוך ס׳איז וועלכן א
 אראפגעבראכט פאמיליע זיין ער האט דאן און פארבעסערט, לאגע זיין אביסל זיך

 אוניווערסיטעט• דעם געענדיגט האט ער ביז געלעבט ער האט אזוי קיעוו. קיין
 גע־ איז ער פעסט. גאנץ געווארן מצב מאטעריעלער זיין איז אן דאמאלסט פון

 פראפע" באקאבטן ביי׳ם קראנקהייטן אינעווייניגסטע פאר אסיסטענט אן ווארן
 פראק־ גרויסע א שטאט אין געקריגן ער האט דעם דורך און מערינג, סאר

טיקע.
 פון מעוטן פרייע די קיעוו. אין געוואוינט קאמינער האט יאר פופצען

 זיינע. פון ערציהובג דער אפגעגעבן ער האט ארבעט גרויסער אומגעהייער זיין
 איז הויז זיין געראטן. גייסטיג אויסערגעוויינליך געווען זייגען וועלכע קינדער,
 די פון אליין קיעוו. אין הייזער געבילדעסטע גרעסטע די פון אייגע געווארן

 פונדעסט, זיך ער האט העברעאיש, אין ערודיציע גרויסע א מיט משכילים אלטע
 רוסישער דאמאלסטדיגער דער פון אייגדרוק דעם אונטער מער געפונען וועגן

 סאציאליסטיש־מארק־ די פון באהערשט אינגאנצן געווארן איז און ליטעראטור,
 "רוסישן־ אין אוועק זיינען קינדער יונגע זיינע בשעת אבער אידייען. סיסטישע

 ער היבטן. פון שטיין געבליבן וויילע א אויף פאטער, דער ער, איז פאלק",
 פאלק", "אין אוועק ארך און געכאפט תיכף און פארטראכט, אביסל האט

 שטארק זיך האט קאמינער פאלק^ דישן יי אין נאר רוסישן, אין ניט אבער
 מאסע, יידישער געדריקטער פינסטערער דער פון לעבן מיטן פאראינטערעסירט

 דער אין עלנד איר באוויינט האט וועלכער ערשטער, דער געווען איז און
 גבירים, יידישע די געגן פראטעסטן שארפסטע די ליטעראטור. העברעאישער

 האט קאמינער קאמינערס. געווען זיינען שיכטן, ארימע די עקספלואטירן וואם
 איי־ זיינע פון יידן דעם באפרייען זעהן מען דארף פריהער א אז געהאלטן,

 יידישן דעם פליגלען די אראפשלאגן מען דארף קודם־כל אז באדריקער, גענע
 גיט געלט זיין אז מיינען, ניט זאל און בלאזן ניט אזר זיך זאל ער "גביר",

 האט פרט דעם אין קליאטשע. בידנער דער אויף רייטן צו רעכט דאס אים
 וואט אונטערשייד, דעם מיט מוכר־ספרים, מענדעלי געווען מקדים קאמינער

 פון שפראך די שפראך, העברעאישער דער מיט באנוצט דערצו זיך האט ער
)שרייבער. משביל׳שע דאמאלסטדיקע די

 "האמת", דעם ורן אין ארויסצוגעבן צוגעטראטן איז ליבערמאן בשעת "
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 קאמינער שמחה. גרויס מיט באגריסט אונטערנעמען דאזיגן דעם קאמינער האט
 אז געוואלט, זעהר האט און געדאנק׳ סאציאליסטישן דעם געשעצט הויך האט

 פאר" אבער האט ער יוגנט. יידישער דער צווישן ווערן פארשפרייט זאל ער
 אופן, א ז א אויף דאס טאן צו קליגן זיך זל ער אז ליבערמאנען׳ פון לאנגט

 זיין בכבוד פוגע ניט פארבייגייענדיג זאל פראפאגאנדע סאציאליסטישע די דאם
 טאמער געהאט מורא האט קאמינער הייליגטימער. יידישע די פון אייבעם קיין

 עראיזגעווען אידייען. נייע די דעם דורך וואויללערנער יידישער דער פארווארפט
 זיך קענען טעאריעס סאציאליסטישע די אז געגלויבט, האבן וואס די׳ פון

אמונה. דער מיט אפילו און געדאנק, נאציאנאלן מיטן צוזאמענלעבן פריינדלאך
 זעהר קאמינערן האט ת" מ א "ה סאציאליסטישן פרנס נומער ערשטער דער

 ליבערמאנען: צו געשריבן דעמאלט ער האט התפעלות גרויס פון באגייסטערט.
 גייט אייך! אין דא איז יתרה נשמה א איר! באזיצט קראפט וואונדערבארע "א

 כח׳ זעלביגן מיטן ווייטער גייט פארברענט! ניט איר ווערט פייער, אין איר
 וועלן מיר זייטן. אלע פון האבן איר וועט הילף ,,"אמת׳ אייער ארויס גיט

מעגליך׳/ ווייט ווי שטיצן אלע אייך
ליבערמאנען: צו קאמינער שרייבט בריוו אנדער אן אין

 כתב־יד׳ן מיינע אלע אויך. געלט און ארטיקלען שיקן אייך וועל "איך
 אייך איך וועל עקזעמפלארן די און הוצאות׳ מיינע אויף אפדרוקן איך וועל

 איך וואס כתבים, די "האמת". אויפן אוועק איך גיב געלט דאס אוועקגעבן.
 $פגעבן הייסן אים איך וועל "השחר", פארן סמאלענסקינען צוגעשיקט האב

אייך. זיי
 פריער אפגעבנדיג "האמת". וועגן מיינונג קאמינערס איז אינטערעסאנט

 העברעאישער אייגציגער דער כמעט איז ער אז ליבערמאנען, קאמפלימענט א
 צו פאסנדיג העכסט פאר געפינט ער וועלכן און קען ער וועלכן סטיליסט,

ער: שרייבט בלאט, א פון שפיץ דער אן שטיין
 און זייט איר ווער ניט ווייסט איר איר: גרייזט זאך איין אין ..."נאר

 איר און איך ווי מענשן צו ניט אייראפייער, צו ניט רעדט. איר וועמען צו
 רע־י אבער איר זייט איר! רעדט בחורים יידישע צו געשיקט. איר זייט

 אונ־< שונאים אן נאר איר מאכט דעם דורך און פארזיכטיג גענוג ניט דענדיג
לעבן... דאס ווי טייער אונז איז וועלכע אידייע, זער

 צייט די איז איצט ניט הייליגקייטן? אונזערע אן איר רירט וואם ..."צו
 און אלטן דעם איר טאדלט אבמערקונג אן אין ארט. דער איז דא ניט און

 פאלק. באזונדער א זיינען יידן אז געדאנק, איינגעווארצלטן טיף פאלק ביים
 מוז זי און פראגע, קאמפליצירטע א זעהר איז דאס אז ניט׳ דען איר ווייסט

 און *ווערן באהאנדלט און ארומגערעדט אופנים פארשיידענע אויף און פיל
 דאס איר דארפט וואט צו און ווארט. איין מיט אפצופטרן דאס גלויבט איר

ענינים? אזעלכע אנרירן גלאט
 איר ווילט ניט׳ האפט קיין האט וואם פסוק", א פון "פשט דעם "דורך ...
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 נאריש. אזעלכע באך ארן קריסטן, מיט האבן צר חתרבה יידן ביי מאכן מתיר
 ארב־י געווען אפילר וואלט פראגן דאזיגע די פרן פארענטפערונג די ווען קייטן.

 היסטארישע די פרן איינעם מאכן בטל ניט אריך דאן מען קען ציל, זער
 זיך מען דארף מלחמה צו ווערטער. איינצלבע דורך און הערות דורך ווערטן
 און ארמיי אן צונויף קלייבט קריגס־קונסט. מיט און סטראטעגיע מיט באנוצן

 צו ברענגען באר איר קענט ווען וואט דערוויילע פלאץ. אויפן ארויס גייט
 אייער פון ווייכן און חשד מיט אייך צו באציהען זיך זאלן לעזער די אז דעם׳

ת". מ א "ה
 איר טארט, אמונה יידישער דער צו שייך זיינען וועלכע ..."פראגן,

 שפעטער. אויף לאזט דאס פעדער. שפיץ א מיט אפילו ן ריר בא ניט
 עקאנאמישע די באר באהאנדלען צו זיך פאר האט איר צייט! זיין האט אלץ

 דת יידישן דעם וואונק א מיט אדער ווארט א מיט אן איר רירט און פראגן.
 זייט זאך. אלעמעס אונזער און זיך שאדן איר מאכט מנהגים, יידישע די און

 אריינגאנג אן געפינען דארפן מיר ווערטער. אייערע אין ברודער, פארזיכטיג,
 קומען ניט זיי צו מען טאר דעריבער און יוגנט, אונזער פון הערצער די אין
(.*געווער" אייזערנע מיט

 פראפאגאנדע, סאציאליסטישע די פארשטאנען קאמינער האט אזוי אט
 אונטער? פיל איר האט און צוועקמעסיג, זעהר פאר געפונען האט ער וועלכע
 באשרענקטער באזונדער א געווען איז דאס גייסטיג. און מאטעריעל שטיצט

* סאציאליזם. יידישער עכט באגרעניצטער און
 אנדערס גאנץ סאציאליזם דעם אבער מען האט שטוב אין קאמינערן ביי

 העברעאישער דער אויך פארשטאנען אים האט אנדערש גאנץ פארשטאנען.
 אוג־ באוואוסט געווען מער דעמאלט איז וועלכער לעווין, ליב יהודה משורר

 בא? יהל״ל זיך האט שטוב אין קאמינערן ביי ל. ל" ה י פסעוודאנים זיין טער
 האט וועלכע גרופע, סאציאליסטישער יידישער דער פון פירער די מיט קאנט
השפעה. אגרויסע זעהר געהאט אים אויף

 אווטא? זיין אין דערציילט אליין יהל״ל וואס דאס, איז אינטערעסארט
סאציאליסט. א געווארן איז ער אזוי ווי ביאגראפיע
 אנדערע אלע ווי געווען איך בין—יהל״ל שרייבט אזוי—1872 יאר ״אין
 איך האב ביכער בעסטע די פאר פאנטאזיאר. א צייט, יענער פון "משכילים"

 דערגלייכן. און פאטער( )דעם דיומא פון סיו, אייזשען פון ווערק די געהאלטן
 עטליכע געלערנט קענען האב איך ווי נאכדעם ,1872 יאר דעם צייט אבער

 איבערגעלייענט איך האב אוניווערזיטעט, קיעווער דעם פון סטודענטן יידישע
 א געהאט מיר אויף האבן וואס ווערק, פיסארעווס אלע און קלאסיקער די

 מייגע אלע וואורצל פון ארויסגעריסן האבן ספרים דאזיגע די השפעה. גוואלטיגע
האב איך ליכט. נייע א דערזעהן האבן אויגן מייגע און געדאנקען, ביזאהעריגע

.41 נומער תר״ם ,“״הצ&ירה זעה ♦(
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 איך דאבראליובאוו, און בעלינסקי פון ווערק קריטישע די געשלויגען ממש/
 איג־ באזונדער א מיט עקאנאמיע, פאליטישע חשק גרויס מיט געשטודירט האב

 און מיל סמיט, אדאם פון שריפטן די אין פארטיפט מיך איך האב טערעס
 טשערניש פון ווערק די באצויבערט ווי אבער מיך האבן באזונדערס מארקס.

 *דרע ספענסער, באקל, דארווין, אויך געלייענט איך האב שפעטער שעווסקי׳ן.
ביכנער. און פער

 יד מיט אנגעזאפט זייבענדיג אז לאגע# מיין פאר אייך שטעלט נ^כדעם
 די ביז קאפ פון סאציאליסט א און טשערנישעווסקין און פיסארעוון פון אידייען

 קיעווער צום שטעל א אויף אנגעקומען פרימארגן שיינעם א אין איך בין פיס,
 איך האב חודש א רובל 40 פון געהאלט דעם פאר בראדסקי! לאזאר מיליאנער

 אזא אין לעבן און טעגליך שעה 11 ארבעטן געדארפט מיליאנער דאזיגן ביי׳ם
 שטעל דאזיגער דער אויף קינדער. פיר און פרוי א מיט קיעוו ווי שטאט גרויסער

 הייסט וואט און הער הייסט עס וואס דערפילט און דערזעהן ערשט איך האב
 עקספלוש הייסט וואס ׳ך א ו ו ש וואס און ק ר א ט ש הייסט עם וואס , ט כ ע נ ק

 טעאריע מארקס קאפיטאל, און ארבעט צווישן קאמף הייסט וואט און אטאציע
 ך7נ ערשיינונגען דאזיגע די מיר האט מאטעריאליזם היסטארישן דעם וועגן
 וואס אלץ און איינהאלטן, געקאנט ניט מיך האב איך אויפגעקלערט. מער

 מיין אויף אויפגעזאדן און אויפגעקאכט צייט לעצטער דער אין מיר ט׳האט
 וועלכן עבדים", "עבד נאמען אונטערן שיר א אין אויסגעגאסן איך האב הארצן,

"השחר". אין האב״פארעפנטליכט איך
 גרויזאמען דעם אויף ארבעטער אן זיך באקלאגט שיר דאזיגן דעם אין

 דארף בעל־הבית דעם מאכן צו רייך כדי וועלט. דער אין הערשט וואט רעכט,
 ער איז דערביי• און אייזל, אן ווי נאכט און טאג הארעווען ארבעטער, דער ער,

 געהארעוועט גלייך וואלטן מענשן אלע ווען הונגער. פון אויסצוגיין עלול אליין
 אלע דאן וואלטן ארבעט, זיין פון פרוכט די גענאסן וואלט איטליכער אין

 קייןליידן, און נויט קיין וועלט דער אויף געווען ניט ס׳וואלט געווען; גליקליך
 געקאנט אלעמען וואלט ארבעט די און אלעמען, פאר גענוג דא איז ברויט ווייל

זיין. מפרנס
 גייסט דעמזעלביגן אין אנגעשריבן יהל״ל האט ארום צייט קורצער א אין

 דער פון לוין )דער המעשה" "כשרון נאמען מיטן פאעמע לענגערע נייע א
 העברעאישן ביי׳ם איז און "השחר" אין אפגעדרוקט האט ער וועלכן ארבעט(,

געווארן. פאפולער זעהר לעזער־פובליקום
 דער פון יסודות די דערקלערט האט יהל״ל וועלכע אין שירים, דאזיגע די

 גע־ איינדרוק שטארקן אזא לעזער די אויף האט טעאריע, סאציאליסטישער
 נויטיג פאר געפונען האט גרופע סאציאליסטישע קיעווער יידישע די דאס מאכט,

יוגנט סטודירנדיגער דער צווישן פארשפרייטן און רוסיש אין זיי איבערזעצן צו
 *אויסגעבראכ טעטיגקייט ליטערארישער יהל״לס אין האט צייט יענער אין

 שריפט־׳ העברעאישע אלע ווי זיך ער האט אהער ביז ווי נאכדעם קריזיס. א
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 וועגן פראגע דער מיט באר באשעפטיגט שול, משכיל׳שער דער פון שטעלער
 באר איבערהויפט אינטערעסירט דך האט און לעבן, צום רעליגיע די צופאסן

 לעבן, ישע ד יי דאס באזונדערם בוגע זיינען וועלכע פראגן, אזעלכע מיט
 יידי־ אלע אוועקגעווארפן. פראבלעמען אלע דאדגע די אן איצט פון ער האט
 ריבגעלאך אייבצלנע אלם באטראכט איצטער יהל״ל האט פלאגן און צרות שע
 אין ליגט סבה איר וואס בויט, אלמענשליכער דער פון קייט גרויסער דער אין

 און ארבעט צווישן מלחמה דער אין אומארדעבובג, געזעלשאפטליכער דער
 פארעפנטליכט האט ער וועלכע ארטיקלען, פון סעריע גאנצער א אין קאפיטאל.

 פון צייטונגען העברעאישע אנדערע די אין אויך באך "השחר", אין בלויז ביט
 צו געזוכט ער האט "הצפירה", סלאנימסקי׳ם אין באזונדער און צייט, יענער

 פרא־. סאציאלע א באר רעליגיעזע, קיין ביט איז יידן״פראגע די אז רערקלערן,
 ווערט וועלט־פראבלעם סאציאלן פונ׳ם פארענטפערונג דער מיט באר און גע,

 "השחר" אין שירים זייבע פון איינעם אין פראגע. יידישע די אויך ווערן געלייזט
 דעם אויסגעדריקט יהל״ל האט )צייט־פראגן(, "שאלות־הזמן" באמען אונטערן
 זיינען, ארבעטער־פראגע די און פרויען־פראגע די יידנפראגע, די אז געדאנק,

 דעם פון אונטערדריקונג די פראגע: זעלביגע די און איינע באר אייגנטליך,
 פאעמע געבליבענער פארעבדיגט ביט גרויסער זיין אין שטארקן. דורכ׳ן שוואכן

 בילדליכן קינסטלערישן א געגעבן געדאנקן דאזיגן דעם ער האט ן", נ ח ל "א
אויסדרוק.

 דער־ פראבלעם יידיש־נאציאנאלן צום באציהונג דעמאלטיגער זיין וועגן
פאלגנדעס: יהל״ל ציילט

 און תלמוד פון אפגעלאכט משכילים די האבן "השכלה״־צייט דער "אין
 דעם געזעהן אים אין האבן זיי ווייל אויפגעבראכט, שטארק אים אויף געווען

 גמרא, דער אויף ברוגז געווען אויך בין איך יוגנט. זייער פון פארדארבער
 איך האב משכילים אלע ווי געהאט. האלט איך האב יידישקייט די אבער
 ליכטש גרויסן דעם און באדייטובג ריכטיגע איר געקאנט ניט דאמאלסט אפילו

 שטאנדפובקט. רעליגיעזן פון באטראכט איר האב און אנטהאלט, זי וואס קוואל,
 וואס מתנה, זעלטענע גרויסארטיגע אלם געליבט זעהר אבער "איר האב איך

 איך און—מדות שיינע זיינע מיט וואונדער אלם דינט וועלכער פאלק, א געהערט
 נאטירליכע א געווען איז ליבע דאזיגע מיץ און פאלק! דאזיגן סתם זון א בין

 געדאנקען מיינע כאטש מוטער, און פאטער טיין גער,אט ליב האב איך ליבע'
 אומוויפג. זייער פון שמערבן פיל מהאב כאטש און זייערע, "טיט ניט שטיטען

 נאטירליכ־ ווילט: איר ווי ליבע אזא רופן אייך מעגט איר פאנאטיזם. און קייט
 טויט. דער ווי שטארק געווען איז זי אבער געוויינהייט, פשוט, אדער, קייט י

 אליין, זיי זיי, אבער מעשים, זייערע און דרכים זייערע געהאסט האב איך
גע איז אזוי און געליבט. שטערבליך איך האב טוטער, מיין און פאטער מיין
איך האב נאציאנאליזם יידישן רעם אבער יידישקייט, דער בו ליבע מיין י
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 דאס אז געלערנט, מיר האט טעאריע סאציאליסטישע די ווייל געקענט, ניט
 פאר־י א און נארישקייט א איז נאציאנען, אין מענשהייט דער פרן איינטיילן
(.*ברעך"

 יהל״ל איז "האמת", דעם ארויסצוגעבן צוגעטראטן איז ליבערמאן בשעת
 זיין צו מיטגעהאלפן אויסערדעם ה^ט און מיטארבעטער, זייבע פון געווארן

רוסלאנד. אין פארשפרייטונג

•7

- זיך האט מאהילעוו וואם טיט—סאציאליזם. יידישן פעם וועעלע די מאחילעוו
 אלם גימנעזיסטן—צענטערם. סאציאליסטישע איבעריגע די פון אונטערשוודט ׳

 סל• ק א און ל א ט נ ו ו ע ל—געדאנק. סאציעליסטישן פונם פערשפרווטער
 אגי• סאציאליסטישער דער טיט אן פירט ן א מ ער צוק אליעזר— ד. א ר

 פרא׳ סאציאליסטישער העברעאישער דער פון פרוכט די—"השחר". אין טעציע
 ארגאן העברעאישן בעזונדער א וועגן קלערן צו אן מ׳הויבט—פעגענדע,

דעה ווין אין נריגדעט ליבערמאן—אגיטאציע. סאציעליסטישער דער פער
ת". מ א "ה

 גע־ איז סאציאליסטן יידישע די פון צענטער גרעסטער און דריטער דער י
 וויג די איז מאהילעוו אז זאגן, זאגאר מ׳קען דניעפר. אויפן מאהילעוו ווען

 געוועזענע משכילים, מאהילעווער יונגע אלע כמעט סאציאליזם. יידישן פונ׳ם
 יארן, ־ער70 מיטעלע די בין ־ער60 די פון ישיבה־בחורים, און קלויזניקעס

 *מא איז פרט איין אין געדאנק. סאציאליסטישן פונ׳ם באהערשט געווען זיינען
 וואהין תחום, אין שטעט איבעריגע אלע די פון אויסנאם אן געווען הילעוו

 אי" סאציאליזם דער איז אומעטום בעת אריינגעדרונגן. האט סאציאליזם דער
 גביר׳ישע, העכערע, די צו שיכטן בעלי־בתי׳שע מיטעלע די פון בערגעגאנגען

 סאציאליסטישע די מיט זיינען דארטן פערקערט. פונקט געווען מאהילעוו אין איז
 קינדער די יוגנט, גאלדענע אזויגערופענע די צוערשט געווארן באקאנט טעאריעם

 זיי און גימנאזיע, ארטיגער דער פון תלמידים באזונדערס און רייכע, די פון
 נידע־ און מיטעלע די צווישן פארשפרייט ווייטער טעאריעס דאזיגע די האבן

 זיך האבן גימנאזיסטקעס און גימנאזיסטלאך רייכע די פאלקס־שיכטן. ריגערע
 אומזיסטע דורך וואוילערבער און ישיבה־לייט די באזונדער "פאנגען" געטאן ל^ז א

 פון. און שפראך רוסישער דער פון כללים זיי דערקלערנדיג און לעקציעס,
 *סאציא דעם וועגן איבערגעשמועסט זיי מיט דערוויילע זיך זיי האבן חשבון,

זיי האבן לעקציעס, די בשעת טאן צו באוויזן ניט האבן זיי און/אס ליזם.

.30 זיוטל זכרון״ ״ספר ♦(
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 וועלכע צו וואוינונג, זיין אין איטלעכער פארזאמלונגען, געוזיימע אין פארענדיגט
 געהאט זיך האט גימנאזיסט יעדער כמעט תלמידים, זייערע צוגעצויגן האבן זיי

 :׳ צווהמן סאציאליזם. פאר׳ן אגיטירט האט ער וועלכע צווישן תלמידים, קרייזל זיין
 אנדערע פון געקומענע פרעמדע אויך געווען דאן זיינען גימנאזיסטן דאזיגע די

 וועלכע אנדערע, נאך און (* ד א ר ל ס ק א ל, א ט נ ו ו ע ל ברידער די ווי שטעט
 רעוואלוציאש סאציאליסטישע באוואוסטעסטע די. געווארן צייט דער מיט זיינען
 זיינען פאמיליעס רייכע מאהליווער די פון מיטגלידער יונגע פיל טוער. נערע

 ערשטע די געגרינדעט האבן זיי וואו אויסלאנד, קיין ארויסגעפארן געהיים אין
עמיגראבטן־קרייזלאך^ סאציאליסטישע יידיש

 התוגה ניווערזיטעט“א קיעווער דעם פץ סטודענט א זוינעגדיג האט אקשלראד דער *(
קעטיגער. ר״ר פורם טאכטער א מיט עהץטנ

 דער מיט איז עם וועלכע פון קלויזניקעס, "געפאנגענע" די פון איינער
 אליעזר אויך געווען איז עסקן, רעוואלוציאנער בארימטער א ארויס צייט

 באקאנט און משכיל א גערוען צוקערמאן שוין איז צייט יענער אין ן. א מ ר ע ק ו צ
 אז דערצו, געווען גורם האט דאס העברעאיסט. אויסגעצייכנטער אלם מאהילעוו אין

 אגיש סאציאליסטישער דער מיט אנפירונג דער צו גענומען זיך ס׳האט בשעת
 אין ןיצענדיג צוקערמאנען. באשטימט דערצו מען האט העברעאיש, אין טאציע

 גארנישט אגיטאציע סאציאליסטישער דער פאר צוקערמאן אבער האט מאהילעוו
 ווין אין ארבעטנדיג ווין. אין ערשט עם ער האט געטאן אויפצוטאן. באוויזן

 צוויי "השחר" אין פארעפנטליכט ער האט דרוק סמאלענסקינס אין זעצער אלם
 גאליגען מיט פול איז טאג־ביכל, א פון פארם דער אין געשריבן אייגע, זאכן;

 פארקנעכטן דאס געגן לעבנס־ארדענוגג, יידישע הערשידיגע די געגן פראטעסט
 בילדל, א אנדערע, די און עלטערן; די פון ווילן דעם דורך קיבדער די פון
טענדענציעם. סאציאליסטישע עכט מיט געשריבן איז

 העברעאיש דער אין סאציאליסטן יידישע ערשטע די געווען זיינען ^דאס
 זעהר געהאט צייט איר. אין האט פראפאגאנדע זייער וואס ליטעראטור, שער

 דרוסש און ליטע פון שטעט קלעגערע און גרעסערע אלע אין ווירקונג. גרויסע א
 מיטש זייערע וואס חברות, סאציאליסטישע יידישע געגריגדעט זיך האבן רוסלאנד
 זייער געצויגן האבן וועלכע קרייזן, יענע רוב דאס אנגעהערט האבן גלידער

 דאס זיינען געווייגליך ליטעראטור. העברעאישער דער פון נאר יניקה" גייסטיגע
 אונטערש געזאגט, ריכטיגער אדער, שטוב־סאציאליסטן, נאר געווען אבער

 איבערגע־, לעבן און לייב מיט אלע געווען אבער זיינען זיי אויוונסאציאליסטן"
 מארקם פון ווערק די אין באהאוונט גוט געווען זיינען זיי סאציאליזם. ד"עם געבן

 געווען זיי זיינען ספרים טשערגישעווסקיס און פיסארעווס אין לאסאל;" און
 פירער .סאציאליסטישע די האבן דאן "אשרי", אין ייך א יור ,ממש אר/>״ז

 פאר איז "השחר" דער אז פילן, צו אנגעהויבן יוגנט יידישער דאזיגער דער פון"
באזונדער א ארויסגעבן וועגן טראכטן צו אנגעהויבן האבן און ענג," צו זיי
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 יידיש־ס^־■ דעם פון ארויס איז דעס צו איניציאטיוו די העברעאיש. אין ארגאן
 איז און בערלין אין געפונען זיך האט וועלכער עמיגראנטן־קרייזל, ציאליסטישן
 קרייזל דאזיגער דער לייט. יונגע מאהילעווער פון אינגאנצן כמעט באשטאנען

 אר" העברעאישן מיטן אנפירונג די איבערצוגעבן פאסנדיג פאר געפונען אויך האט
 סאציא־ געוועזענעם פאפולער זעהר שוין דאמאלסט דעם פון הענט די אין גאן

א.ןך^' מ ער ב לי שמואל אהרן עסקן ליסטישן
 שארומגע אויספירליך שוין איך האב "האמת" פון געשיכטע דער וועגן

(.*מאן יבער ל שמואל אהרן ארטיקל מיין אין רעדט

• 71.

 געווארן איז ער אזוי ווי—יוגנט ווינטשעווסקי־ם פון נאטיצן ביאגראפישע
 קעניגם• אין וו.—השפעה. ליבערמאנם אעטער ווינטשעווסקי—□אציאליסט.
 פאקטי• אלם וו.—ל". ו ק "ה פון רעדאקטאר טיטן באקאנטשאפט בערג.^-זיון

 "יגלי און בן׳נץ"" פסעוודאנימען: זיינע—"אספת׳חכמים". פץ רעדאקטאר שער
 אנפאלן זוינע—ארטיקלען. טענדענציעז״םאציאליםטישע זיונע—הרוח". איש

 בא• די—סמאלענסקינען. געגן קאמף ויון—געדאנק. יודיש׳נאציאנאלן אויפן
 "אספת• דער—"אספת׳חכמים". אין לילנבלום אץ קאמינער ד״ר פון טיוליגונג
 ווינטשעווסקים—וועג. אומלעגאלן אן אויף רוסלאנד אץ זיך באקומט חכמים"

 סאציאליסטישער דער וועגן נעזעץ שטרענגער דער—.“ל "הק אין ארטיקלען
 ווינטשעוו•—פארמאכט. ווערט "אספת־חכמים" דער—דייכשלאנד, אין פרעסע

פון בריר זיוגע—קעניגסבערב. פון ארויסגעשיקט און $רעםטירט ווערט סקי
פארבאטן. ווערט "הקול" דער—"הקול". אין וועג

 ליטעראטור העברעאישער דער אין סאציאליסטן יידישע ערשטע די צו
 א. און וויגטשעווסקי מ. שריפטשטעלער: צוויי נאך צורעכענען מען קען

)אור(. ש ט י ו ו א נ י ב א ר וו.
 באוואכא־ בן־ציון איז: באמען אמת׳ער )זיין ווינטשעווסקי מאריץ

 גובערניע. ק^וובער יאנעווע קליינשטעטל דער אין געווארן געבוירן איז ץ( י ו ו
 איז נאכהער תלמוד. געלערנט פיל אים האבן עלטערן ארטאדאקסישע זיינע

 יאר פונם שול. שטאטישע די באזוכט האט ער וואו קאוובע, קיין געקומען ער
 בא־ א קענטעניש. וועלטליכע מיט אפגעגעבן ווילנע אין זיך ער האט אן 1870

 1873 יאר אין ווערק. בערנעס געמאכט אים אויף האבן אייגדרוק טיפן זונדערס
 ■'טעמעם. פארשיידענע אויף שירים "המגיד" אין דרוקן אפט גאנץ ער פלעגט

 איב־ ס׳איז וועלכן א אן מליצה־שירים ווי ניט מער געווען אבער זיינען דאס
קאוונע אין אנקומענדיג שאבלאנע. פאעטישער דאמאלסטדיגער דער לויט האלט

.1—30 זווטלאך ב^גד דאזיגן דעם זעה *(
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 פארן געמאכט אמאל אים דך האט קאנטאר, פיינבערגס אין שטעל א אויף
 סעמינאריסט א דורך דך ער האט ד^רטן אריאל. קיץ געשעפטס־ענינים צוליב

 ראדיקאל־סאציאליסטישער רוסישער דעמאלטיגער דער מיט געמאכט באק$נט
 האט יוגנט יידישער דער צו מאניפעסט באוואוסטער ליבערמאנם ליטעראטור.

 האט חברים צוויי מיט צוזאמען ווירקונג. שטארקע א זעהר געהאט אים אויף
 מלאכה פארשפרייטן "צו חברה א קאוונע אין געגריבדעט דאן וויבטשעווסקי

 אויף אריבערגעגאנגען וויבטשעווסקי איז 1877 יאר אין קינדער". יידישע צווישן
 אץ קאנטאר. פיינבערגס פון אפטיילונג קעניגסבערגער דער אץ שטעל א

 העברע־ דאס ראדקיגסאיען ל. מ. דורך קעביגסבערג אין ארויס איז צייט יענער
 אן מענש א געווען איז ראדקינזאן דאזיגער דער "הקול". וואכנבלאט אישע

 און צייטונג, זיין פון ריכטונג דער אויף געווען מקפיד ניט האט פרינציפן,
 געלט. פארדינען צו און געשעפט מאכן צו באר געווען אים ביי איז עיקר דער
 דעם אויסצוניצן אנגעהויבן האט און וויבטשעווסקי באנוצט גוט גאנץ האט ד$ס

 ווייט ווי נאר געוויינליך, אפן ניט אידייען, סאציאליסטישע זיינע פאר "הקול"
 אוגטערגעשריבן דך ער האט ארטיקלען זיינע אויף פארשטעלט. מעגליך

ץ". ן־נ "ב
 ליבערמאן און ערשיינען' צו אויפגעהערט האט "האמת" דער ווי גאכדעם

 וואקלדיגן דעם אויף געווירקט וויבטשעווסקי האט ארעסטירט, געווארן איז
 חדש־זשורנאל, העברעאישן וואלוועלן א ארויסגעבן זאל ער אז ראדקיבסאנען,

 *סאציא אויך ווערן אריינגעשמוגלט ענינים אנדערע צווישן זאלן עם וועלכן אין
 אנגעגומען ווינטשעווסקי דך האט זשורנאל דאזיגן דעם ארטיקלען. ליסטישע

 געווען מסכים באלד האט ראדקיבסאן באלוינונג. שום א אן רעדאקטירן צו
 איז עס ווי נאכדעם חודש א ,1877 אקטאבער אין און פארשלאג, דעם צו

 שפאק ווינטשעווסקיס אונטער ארויס איז "האמת", נומער לעצטער דער ארויס
ם". חכמי ת פ ס "א פון נומער ערשטער דער רעדאקציע טישער

 דעם מיט איבערגעגעבן ווינטשעווסקי דך האט זשורנאל דאזיגן דעם
 העפט יעדער פון טייל גרעסטן דעם נשמה. זיין פון פייער יוגנטליכן גאנצן
 אלם ווינטשעווסקי און מאטעריאלן. אייגענע זייבע מיט אויסגעפילט ער האט

 ער געביט. איין אויף נאר קאנצענטרירט ניט דאן דך האט שריפטשטעלער
 קריטיק אי נאוועלן, אי ארטיקלען, פובליציסטישע אי אלץ: געשריבן האט
 ער האט געשריבן, האט ער וואט זאך, יעדער אין און שירים, אפילו און

 גע־ גיכער איז ער טעבדענצן. מארקסיסטיש־סאציאליסטישע די אריינגעבראכט
 גע־־ און דענקער. ווייניגער און קאמפילאטאר, פאפולאריזאטאר, מער ווען

 איש "יגלי "בן־נץ", :פסעוודאנימען פארשיידענע אוגטער ער האטי שריבן

וו. אז. א. הרוח"
 ווינט־ פון אויסצוגן כאראקטעריסטישע עטליכע ברעננען דא וועל איך
, , ארטיקלען. שעווסקיס
 ווינטשעווסקי אויס רופט מלילה?" מה "שומר, נאמען מיטן שיר א אין
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 קרשן וואס די אט פארשטיין ענדליך, וועלן, זשע "ווען ארבעטנדיגע: די צו
 דעם באשאפט ארבעטער פוגם האנט די נאד אז הארן, זייערע פון הענט די

 עק׳ די אן זאמלען ארבעטער די פון הארעוואניע דער דורך אז און רייכטום
 קיג־ זייערע בירושה איבער לאזן זיי וועלכע אוצרות, זייערע ספלואטאטארן

 רייכע: די צו בקשה א מיט פאעט דער זיך ווענדט דעם נאך באלד דער".
 פאר־• פון ליכט דעם מיט ווערן באלויכטן רייכע די שוין וועלן ענדליך, "ווען,

 זעלביגן אינם ברידער!" זיינען מענשן אלע אז פארשטיין, וועלן און שטאנד
 פסעוודאנים אונטערן ווינטשעווסקין פון זאך צווייטע א געדרוקט איז נומער
 האלב־ א אפ מעלט כחבר דער וועלכער אין פאגטאזיע, א הרוח", איש "יגלי

 פארבייגייענ־• שמועסן צו האלט אפס גאנץ האט וראם בטלן, יידישן משוגענעם
 פיר, געפינען שמועסן דאזיגע די אין טעמעס. סאציאלע טעגליכע וועגן דיג

 ארים־־ ארימקייט, פון בוטער די איז "קנעכטשאפט געדאנקען: אזעלכע למשל,
 און רויב, פון טאכטער די איז רייכקייט רייכקייט, פון טאכטער די איז קייט
 פאב־י מער "וואס אומוויסנקייט"; און פאראורטיילן אויף זיך זיי האלטן אלע

 ווערן הונגעריגע הייסט, דאס הונגעריגע, און רייכע מער דא אלץ זייבען ריקן,
הונגעריגע"• די בארויבן זיי וואס דעם, דורך ווערן רייכע און רייכע, די צוליב

 גע־ ווינטשעווהקי זיך האט חדשות" "פנים נאמען מיטן ערציילונג א אין
 יידישער* דער אין באוויזן זיך האבן וואס מענשן", "נייע די שילדערן פרובט

 האלטן, נאציאנאליזם, יידישן דעם אפ לויקענען מענשן נייע דאזיגע די גאס.
 אויכפיר, צום קומען און ניט, צוקונפט קיין האט שפךאך העברעאישע די אז

 אויסוועג אנדער קיין ביטא איז יידן פאר אז מויל, האלבן א מיט אפילו ווען
פעלקער. איבעריגע די מיט זיך פאראייניגן צו נאר ווי

 דעם חלום אין יגלי זעט פאנטאזיעס ווייטערדיגע זיינע פון איינער אין
 געפי־י קענסטו שריפטן מייגע "אין אים: צו זאגט וועלכער בערנען, פון שאטן

 דיין מיט אריינריידן סך א געדארפט מ׳האט וועלכע וועגן זאכן, פיל נען
 פאלק מיין אז ניט, דען דו ווייסט "צי יגלי: אים ענטפערט דעם אויף ..פאלק״

 יעדעס אים אין אפגעטויט האבן באדריקער זיינע אז פארעקשנ׳ט, און טויב איז
 נינא קיינער זיי וועט רייד דיינע מיט קומען זיי צו וועל איך ווען און געפיל,
 מיט פונאנדערריידן מיך וועל איך ווען אז ניט, דען ווייסטו אכט? אין נעמען

 מיר וועט מסחר, מיט ניט שייכות קיין האבן וואס זאכן, וועגן פאלק מיין
הערן?". וועלן ניט קיינער גאר

 געענט־ טרויעריג בערנע דעם אויף האט—זון מיין גערעכט, ביסט "דו
 אויך איז מיר אז איבערצייגן, זיך דאך קענסטו שריפטן מיינע פון נאר—פערט

 וועלכער פאלק, הארטנעקיגן אייגגעשפארטן, אן מיט טענה׳ן צו אויסגעקומען
 עלטערן זיינע פרן באקומען האט ער־ וואס דאס, נאר געהאלטן טייער האט

 דו אנדערש, ערגיץ־וראו געצילט מיך האב צייט מיין אין איך בירושה...
 וואט לייט, ארימע נידערגעשלאגענע די צו רייד דיינע מיט זיך ווענד אבער
 דיין זון, מיין אויף׳ הריב רייכע... די פון עקספלואטירט און בארויבט ווערן
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 ביי׳ם גלייך ניט ווייל מעגליך, נאר ס׳איז וואו אומעטום, אויפהער אן אן קול
 ליג" אז זיי, זאג פאלק. דיין פון קינדער די אויסהערן דיר וועלן מאל ערשטן

 אר" אויף מענשן די צוטיילט האט גאט אז זאגן, וועלכע יענע, זייבען נער
 וועלכע יענע, זיינען ליגנער ליידיגגייער; און ע ג י ד נ ט ע ב

 ליגנער ארימקייט; ארן רייכקייט אריף נאר האלטן זיך קען וועלט די אז זאגן׳
 שהאפע פאלשע פארשיידענע מיט געדריקטע די טרייסטן וועלכע יענע, זייגען
 און רוהיג אייך זיך "זיצט זיי: צו זאגן זיי ווען לאייגן זיי הבטחות. און נונגען
 אלע זיינען ליגנער סטאראניעם". אייערע אן קומען וועט רעטונג די ווארט;
 און ליגנער געדולד; פון טובה מדה די לויבנדיג זיך רייסן צו וואט יענע,

 פאלאצן וואונדערליכע מענשן פאר אויס בויען וועלכע יענע, זיינען צבויאקעס
 דיין פון קינדער די זאג גיי ערד... דער אויף—חזרים־שטאלן און הימל, אויפן

 האנט גיין און שלאף פון זיך דערוואכן צו צייט אויך שוין איז זיי פאר אז פאלק׳
 אי► ליכט פארשפרייטן צו פעלקער אנדערע די פון ברידער די מיט האנט ביי

 מיט עק אן מאכן צו צייט שוין ס׳איז אז פאלק, דיין זאג גיי וועלט. דער בער
 רויב, מינים אלע מיט און עקספלואטאציע דער מיט פראצענט־געשעפט, דעם
 זיינען נאטור דער ביי זיי: זאג גיי מענשהייט. די שאנד מיט באפלעקן וואס
 קנעכט, קיין ניט און הארן קיין ניט ניטא איר ביי ס׳איז גלייך, מענשן אלע
 מענש, אזא וועלט דער אויף ניטא ס׳איז ארימע. קיין ניט און רייכע קיין ניט

 אנש דעם פון געניסן צו רעכט דאס האב "איך זאגן: קענען זאל וועלכער
 א, הענטי"... אנדערנס פוגם פרוכט די פון האבן צו הנאה ארבעט, דערנס

 שטארק מיר: דו באאומרוהיגסט אומזיסט—יגלי אויס שרייט—בערנעי בערנע,
 וועד" די״נע וועט ער און פאר׳שכור׳טן, א פון שלאף א פאלק מיין שלאפט

דערהערן"... ניט טער

 איך?( הארעווע וועמען )פאר עמל?" י נ א מי "ל שיר א בףנצ׳ס אין
 וואלגער אליין און פאלאצן, אויסגעבויט האב "איך ארבעטער: אן זיך קלאגט

 מיט ניט האב און רייכטימער, באשאף איך אלקערל; שמוציגן א אין מיך איך
 באשאפן זיינען וועלט דער פון אוצרות אלע פרוי. קראנקע מיין צוצודעקן וואס
קייטן!" נאר אויסגעשמידט איך האב אליין זיך פאר און הענט, מיינע מיט

 פון נאראדניק יידישער דער—יגלי אן פאלט פאנטאזיע אנדער אן אין
 סוחרים־קלאס, דעם אויף ערביטערוגג באזונדער א מיט—יארן ־ער70 די

רויבער. מענשן פון קלאס א פאר האלט ער וועלכן

 בא־ דעס צווישן פארמיטלער ווי ניט מער באמת זיינענדיג סוחרים, "די
 נאר מ׳דארף וועלכע און געברויכער, דעם מיט פראדוקטן די פון שאפער
 אראם נעמען צווייטן, אויפן ארט איין פון סחורה די איבערשיקן פארן באצאלן
 ארויף הויך שרויפן פארדינסט, ארבעטערס דעם פון חלק גרעסטן דעם פאר/יך

 גארנישט׳ זיי טוען אליין וואס מענשן, דאזיגע די סחורות; די פון מקחים די
 ארבעטנדיגן דעם פאר און פלייש, די מיט שמאלץ די זיר פאר צו געמען
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 די פון אם זיי נעמען קיסלעריי דודך ביינער. די באר איבער זיי לאזן פאלק
הארעוואניע..." זייער פון פרוכט די ארבעטער

 ג ר ע ב נ י צ ה׳ באמערקט ריכטיג גאנץ האט טיראדע דאזיגער דער וועגן
 באציהונג דער פאר כאראקטעריסטיש זעהר איז זי אז (,*"פערעזשיטאיע" אין
 כמעט פאלק א פאלק, זייער צו עפאכע יענער פון סאציאליסטן יידישע די פון
פארמיטלער". און סוחרים "לויטער—פון

באגד. ערטטער *(

 א סאציאליסטן, יידישע דאמאלסדיגע די פון רוב דאס ווי זיינענדיג,
 אין פארפירט ווינטשעווסקי האט געדאנק, יידיש־־נאציאנאלן דעם פון געגנער

 ארטיקל אן אין סמאלענסקינען. נעגן קאמף פארביטערטן א "אספת־חכמים"
אנדערן: אונטער געשריבן ווינטשעווסקי האט בערנען וועגן

 *אי און ן ס וי ר ד פון רודף אים זיינען שונאים פיל וואס פאלק, דו "א,
 מיין דו, פאראורטיילן. פון נעץ אן אין איינגעפלאכטן ער איז ג י נ י י ו ו ע נ

 דיינע אבער אויגן, די עפענען צו אנגעהויבן אקארשט־וואס ערשט האסט פאלק,
 דיר אוועקפירן און גוואלד מיט פארמאכן איבעראנייס זיי ווילן שריפטשטעלער

 בעלי־טובות, דאזיגע דייגע פון פאלק, מיין אפ, זיך קער וועג. פאלשן א אין
 דער אין לעבן עפעס נאך זיך געפינט עם כל־זמן זיי... אויף זיך פארלאז ניט

 ווייל שפייז, געזונטע א שרייבער דיינע פון פארלאנג אבות, דיינע פון שפראך
 שטילן,., ניט הונגער דיין וועלן אונטער, דיר טראגן זיי וואס לעקעכלאך, יענע

 העב־י דער פון ראמען ענגע די אין איינשמידן ניט גאר שוין זיך לאז בעסער
 די צוטרייסלען וואס שרייבער, דייגע מיט ניט זיך באנוגן שפראך.,. רעאישער

 אויב אפיקורסות.,. דער לכבוד לויב־לידער זינגען און חסידיזם פון יסודות
 ניט, ווען גוט; איז—שפייז געזונטע פרישע, דיר גיבן "בארימטהייטן" דיינע

 לייען ליטעראטור. רוסישער דער צו און דייטשער דער צו זיך ווענד טא
 בעלינו ביי זיך לערן לעסינג, און שילער געטע, שעקספיר, היינע, בערנע,

\ דאבראליובאוון". ביי און פיסארעוון ביי סקין,
 יידישע די פון קיינער דעמאלט נאך האט שפראך ר ע ש י ד י י דער וועגן
 העברעאיש אז געווען, איז מסקנה די געטאן. ניט טראכט קיין סאציאליסטן

 דארף ווייטער אויף דערוויילע; אויף נאר פאלק יידישן פונם שפראך די איז
רוסיש.../ אויף דייטש, אויף ווערן פארביטן זי

 בפירוש, דערמאנט ניט סמאלענסקין נאך איז ארטיקל ם דע אץ אויב
 גלייך געווענדט געווען אנפאלן בן־נצ׳ס זיינען מאמרים וויימערדיגע די אין אבער
 בן־־ לויט געדאנק, נאציאנאלן פונ׳ם פארטיידיגער ענערגישסטן דעם אים, אויף

 רעאקציאש פינסטערער א איז סמאלענסקין אז אויסגעקומען, איז נץ־ווינטשעווסקי
 אין צוריק פאלק יידישן דעם פירט רואם אהיגטן, קריכט וואס "קרעבס", א נער,
פינסטערניש. פון מדבר דעם
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 לעצטער, דער געווען איז חכמים" "אספת פון נומער פינפטער דער
 ארטיקל וויגטשעווסק׳ס וועג. לעגאלן א אויף רוסלאנד אין אריץ איז וועלכער

 צענזאר דעם איז ציטירט, אויבן האב איך וועלכן סוחרים/ יידישע די וועגן
 "אספתי אויפן קרום קוקן צו אגגעהויבן האט ער און געווארן געפעלן גיט שטארק

רוסלאנד. אין אריינצוקומען פארבאטן אים ער האט סוף צום און חכמים"/

 וועלכע אין "אספת־חכמים", פון נומערן דריי באך ארוים זיינען נאכדעם
 ששריפט העברעאישע באוואוסטע די פון אנדערע אויך באטייליגט זיך ס׳האבן

 א אין רעדט קאמינער שערשעווסקי. קאמינער, ד״ר לילנבלום, ווי שטעלער
 פארביטערונג גרויס מיט טרויער־טאל( )דאס עכור" "עמק נאמען אונטערן שיר
 דער אין הערשן וואס אומגערעכטיגקייטן, סאציאלע די וועגן הארץ־ווייטאג און

 קראנק־ נויט, נאר—קאמינער זיך באקלאגט אזוי—זיף׳ ארום זעה "איך וועלט.
 בלוט־ און צבויאקעס רויבער, אומעטום אומוויסנקייט. און פינסטערקייט הייטן,
 לוקסוס/ משוגע׳נעם פון לעבן א ניאוף/ הולטייסטווא, זייט איין פון—זויגער.

 לופט." קיין ניט האבן הונגער, פון מענטשן שטארבן זייט אנדער דער פון און
 ניט קען פלייש, זייער פון פלייש און ביינער זייערע פון ביין א איך, און

 נשמה. מיין בלוט, מיין אייך נאט צארן... און שמארץ פון שריי איך שווייגן,
 הארץ, מיין !אפ ניט עס קילט אבער כעס, פון פייער א איר, האט אט

 שאנד מיט פארדעק און אמת פאר׳ן שטיי קאך! און זיד ניט! דיך בארוהיג
ליגן!". דעם

 "משבת סאטירע זיין "אספת־חכמים" אין פארעפענטליכט האט לילנבלום
 ליבערמאנם פאר געשריבן געהאט גיוועסט האט ער וועלכע בן־אבויה", אלישע

 דורכגעפירט איר אין ווערן סטיל תלמודישן עכט דעם אין פארפאסט "האמת".
 איז מענטש "יעדער קאפיטאל". און "ארבעט מארקס פון הויפט־געדאנקען די

 ידיעות וויסנשאפטליכע זיינע דורך אדער ארבעט זיין דורך פראדוצירן צו מחויב
 באש זיינע פאר פארברויכט ער וועלכע פראדוקטן, סומע יענער פון ווערט דעם

 איז עס ווער געזעלשאפט, דער פון חשבון אויפן לעבט עס "וועד דערפענישן".
 באש א מיט זיך פארנעמט און פראצענט פון פארדינסט דעם מיט מפרנס זיך

 רייכטי" די צורויבט ר ע ד ניט, נוצן קיין וועלט דער ברענגט וואס שעפטיגונג,
וו. א. א. געזעלשאפט", דער שאדן ברענגט און פאלק פון מער

 סעפש )אין "אספת־חכמים" פון נומער זיבעטער דער ארויס ס׳איז בעת
 וועגן געזעץ שטרענגער א געווארן אנגענומען דייטשלאנד אין איז (1878 טעמבער

 א געבראכט זיך מיט האט געזעץ דאזיגער דער פרעסע. סאציאליסטישער דער
 האבן "אסיפת־חכמים" אויפ׳ן צייטונגען. יידיש־סאציאליסטישע פאר גזר־דין^אויך

 פאנטאזיע זיין אין יגלי האט נומער לעצטן אין וואלקנס... קלייבן גענומען זיך
 די פראגן": "קראנקע אזויגערופענע אלע די אז געדאנק, דעם דורכגעפירט

 ארימקייט פארקלענערןדי וועגן פראגע די פראגע, יידישע די פרויעף־פראגע,
ווערן. פארענטפערט ניט וועלט־ארדענונג איצטיגער דער ביי קענען א. א
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 יידישע ערשטע די פון אנשויאונגען די פאר כאראקטעריסטיש באזוגדערם
 יידישער דער וועגן אויספירונגען פאלגנדע ווינטשעווסקים זיינען ס^ציאליסטן

פראגע:
 דער פון פארענטפערונג דער מיט זיך באשעפטיגן מענשן בארימטע "פיל

 געבילדעטן אונזער אין וואס דעם, איבער עמפערט זיינען זיי פראגע; יידישער
 גרינדן זיי אנטיסעמיטיזם. דער ווי ערשיינוגג אזא מעגליך נאך איז יארהונדערט

 פארשפרייטן ווילן זיי וועלט, עקן אלע אין דעלעגאטן זייערע שיקן זיי חברות,
 ער־־ אן געוויס איז כוונה זייער פאלק. זייער נוצן דעם מיט ברענגן און בילדונג

 די סבה? די דערפון איז וואס רעזולטאט. שום א אן בלייבט דאס אבער ליכע,
 און שטארקער אלץ ווערט עקסיסטענץ דער פאר מלחמה די אז איז, סבה

 רעליג" צוליב יידן דעם געשלאגן פריהער האבן וועלכע קריסטן, די און שטארקער,
 דעם, פאר אכזריות גרויס מיט אים רודפ׳ן און איצטער אים האסן טעמים, יעזע
 דאזיגע די פארענטפערן איר קאנט אזוי ווי רייכטום. פיל פארמאגט ער וואס

 פירט באדינגונגען סאציאלע עקסעסטירבדע די ביי וואס צייט, דער אין פראגע
 נויט, דער מיט קריג פארעקשנ׳טן הארטנעקיגן, א זעהר מענשן־מאסע גרויסע א

 שניידט, ער ניט און זייט ער ניט איז ייד דער אז מעשה, בשעת זעהט און
 האט ער וואס דעם, דאנק א נאר ארבעטנדיגן דעם עקספלואטירט ער און

 צו מיטגעהאלפן האבן אליין זיי אז פארגעסן, לייט ד^זיגע די אמת, געלט?
 ס׳איז געלט־גיריג. זעהר און עקספלואטאטאר אן ווערן זאל ייד דער אז דעם,
 דעם אפגעשניטן ה^בן זיי שולדיג; זייגען אליין קריסטן די אז ניט, ספק קיין
 אייגנטום, אן ערד, אן געלאזן אים האבן זיי וועלט, גאנצער דער פון יידן

 ייד דער איז איצטער זיין, ניט זאל עס ווי אבער לעבן. צום רעכט יעדער אן
 י, נארמא־־ קיין באשאפן ניט וועט איר כל־זמן און פארהאסט, זעהר און פאראכט

 אייער וועט לאנד, פונ׳ם פראדוקציע דער אין יידן דעם פאר באדינגונגען לע
 איר ניט נוצן. שום קיין ברענגן ניט מצב אונזער פארבעסערן צו מיה גאנצע

\ פראגע!", יידישע די פארענטפערן וועט
 א "הקול׳/ אין אויך מיטגעארבעט בן־נץ האט צייט דערזעלביגער אין

 ארטיקלען זיינע פון סעריע די געמאכט צייט איר אין האט רושם גרויסן
 קריטיזירט שארף זעהר האט ער וועלכע אין פארלאמענט, דייטשן דעם וועגן

 פון טאקטיק די און אייזן" און "בלוט פון פאליטיק ביסמארקס באוואוסטע די
 זעהר ער האט דערביי פראגרעסיסטן. און נאציאנאל״ליבעראלן דייטשישע די

 און ארטיקל דאזיגער דער סאציאל־דעמאקראטן. די פון טאקטיק די געלויבט
 אנגעמאכט האט צענזור רוסישע די וועלכע אין בן־נצן, פון ארטיקלען אנדערע

 גע־ א אין האט ראדקינסאן אז דערצו, געבראכט האט חורבונות, שרעקליכע
 וועט עס אויב אז אגענט, ווילנער זיין פון דעפעשע א דערהאלטן טאג וויכן

 צייטונג די וועט בן־נצ׳ן, פון ארטיקל אן נאך "הקול" אין ווערן געדרוקט
 דע־ פון שוין ה^ט בן־נץ און דערשראקן זיך האט ראדקינסאן ווערן. פארבאטן

געשריבן. ניט מער "הקול" אין אן מ^לט
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 ער לעצטער. דער געווען איז "אספת־־חכמים" פון נומער אכטער רער
 נייעם דעם פון יסוד אויפן געווארן פארמאכט רעגירונג דייטשער דער דורך איז

דערמאנט. פריהער שוין האב איך וועלכן סאציאליסטן־געזעץ,
 ליבערמא" ארעסטירט יאר ו־טן878 אין האט פאליציי ווינער די בשעת

 זיין אריך געפרבען זיי צווישן מען האט כתבים, זיינע קאנפיסקירט און בען
 ארע־ ווינטשעווסקי איז נאוועמבער ־טן8 דעם וויגטשעווסקי׳ן. מיט רעספאנדענץ

 ארויסגעשיקט און באפרייט, אים מען האט ארום צייט א אין געווארן. סטירט
 וויני האט אייראפע אין מדינות פארשיידענע איבער ארומפארנדיג פרייסן. פון

 לאב־ קאפנהאגן, פון קארעספאנדענציעס "הקול" אין פארעפנטליכט טשעווסקי
 וועגן ארטיקלען געשריבן אויך ער האט צייט צו צייט פון פאריז. און דאן,
 ער וועלכע אין א., א, "פרויען־פראגע" דער וועגן ווילן", פון פרייקייט "די

 1879 יאר אין אידייען. סאציאליסטישע אריינצושמוגלען געסטארעט זיך האט
 רויב• פארענדיגט זיך האט דעם מיט און פארבאטן, געווארן "הקול" דער איז

העברעאיש. אין טעטיגקייט ליטערארישע טשעווסקיס

711.

 —"השחר". אין ארטיקלען ערשטע ראבינאוויטשעס וואלף יה אל
 אגהיונגער $ן ווערט ער—אוניווערזיטעט. קעגיגסבערגער אין אריין טרעט ער

 אץ מיטארבעטער אלם אדיין בייט ער—סוציאליזם". ,וויסגשאפטליכן פוג׳ם
 אין $רטיקל זיון—"הקול". אין ארטיקלען זיינע—ל". ו ק "ה פון רעדאקציע דער

 שאר• א ווערט ער—ארבעטער-פראגע. דער וועגן מיינובג זיין—"אספת-חכמים".
 ער—,הקול". אין ארטיקל לעצטער זיין—סמאלענסקינען. פין געגנער פער

 ערשטע אלע—עננלאנד. קיין עמיגרירט און דייטשלאנד פון ארויסנעשיקט ווערט
 יידיש• צום צוריק קוטען ליטעראטור העברעאישער דער אין סאציאליסטן יידישע

באוואוסטזיין. נעציאגאלן

 און רוסלאנד אין געבוירענער א אבינאוויטש, ר וואלף אליהו
 יארן ־ער70 ערשטע די אין זיך האט פוסקים, און תלמוד אויף ערצויגענער אן

 פאר־ ער ה$ט צייט געוויסע א ראבינער. סטודירן אויסלאנד קיין אוועקגעלאזן
 אין ארטיקלען פאר א געשריבן ער האט דארטן פון ברעסלוי. אין בראכט

 רו" די ביי קינדער־ערציהונג אומנארמאלער דער וועגן "השחר" סמאלענסקינס
 דארטיגן דעם אין אריין איז און בערלין אין אוועק ער איז דערנאך יידן. סישע

 איז און קעניגסבערג קיין אריבערגעפארן ער איז דארטן פון סעמינאר. דישן יי
 שטארקע א געהאט אים אויף האט דייטשלאנד אין אוניווערזיטעט. אין אנגעקומען

 ער איז קעניגסבערג אין קומענדיג און ליטעראטור, סאציאליסטישע די השפעה
 געוו^רן איז און באוועגונג, סאציאל־דעמאקראטישער דער צו צוגעשטאבען

סאציאליזם". "וויסנשאפטליכן פונ׳ס אנהענגער גרויסער א
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 ראדקינסאנען, מיט באקאנט ראבינאוויטש זיך האט קעניגסבערג אין
 "הקול" אין "הקול". זיין אין מיטארבעטער אלם אריינגענומען אים האט וועלכער

 רוסישער דער וועגן טעמעס: פארשיידענע איבער געשריבן ראבינאוויטש האט
 כמעט און דערגלייכן, און קאמעטן וועגן יאקאבי, יאהאן וועגן ליטעראטור,

 ר". ו "א פסעוודאנים זיין מיט געחתמ׳עט זיך ער האט ארטיקלען זייבע אלע אויף
 קריטיק א—וכשרונו" "המעשה ארטיקל זיין געמאכט האט איינדרוק באזונדער א

 שוין זיך לאזט ארטיקל דאזיגן דעם פון "כשרון־המעשה". פאעמע יהלל׳ס אויף
געדאנק. סאציאליסטישן צום סימפאטיע גרויסע א ארויסזעהן בולט גאנץ

 פון רעדאקציע די זיך אויף איבערגענומען האט ווינטשעווסקי בשעת
 האט ער (,* *קעניגסבערג פון אפגעפארן ראבינאוויטש גראד איז "אספת־חכמים"

 זשורנאל, העברעאיש־סאציאליסטישן פונ׳ם צוועק מיטן סימפאטיזירט אבער
 אים האט און "האמת", אפגעשטעלטן דעם פארבייטן געדארפט האט וועלכער

דערווייטן. פון אונטערשטיצן צו ליטעראריש געווען מבטיח

 באקוטען האט ער וואו קרייז, פויזנער ג ו א ק י ר ע צ קוון אוועקגעפארן איז ער *(
לערער-שטעל. א

.42 נומער תר״פ, ״הצפירה' זעה *(

 דרוק! צו אנגעהויבן זיך האט "אספת־חכמים" פון נומער ערשטן אינ׳ם
 אונטער׳ן אומפארענדיגט, פארבליבן איז וועלכער ארטיקל, גרויסער א או״ר׳ס
 אינ׳ם אמעריקע(. אין ארבעטער־פראגע )די באמריקה" הפועלים "שאלת נאמען
 אייזנבאף גרויסן דעם פון אורזאכן די מחבר דער באהאנדלט ארטיקל דאזיגן

 און 1877 יאר אינ׳ם צפון־אמעריקע אין אויסגעבראכן האט וועלכער שטרייק,
 אויס־ דערקלערנדיג וועלט. גאנצער דער אין רעש גרויסן א ארויסגערופן האט

 איבערלעבענישן אלע און שטרייק דעם געבראכט האבן וואס סבות, די פירליך
 כאראק־י סטיכישן עכט אן געטראגן האט וועלכע שטרייק־באוועגונג, דער פון

 גרינגער באמת ווילן מיר "ווען אז אויספיר, צום שרייבער דער קומט טער,
 אנדעי קיין ניטא אונז ביי איז מאסע, געדריקטער דער פון מצב דעם מאכן

כלל". פון אייגנטום אויפ׳ן אייגנטום יחיד׳ישן דעם אומבייטן נאר ווי אויסוועג
 איינפלום דעם אונטער ראבינאוויטש, זיך האט בערלין אין זיצנדיג נאך

 נאציאנאל־געדאנק, יידישן פונ׳ם אפגעזאגט טעאריעס, סאציאליסטישע די פון
 און סמאלענסקינען, פון געגנער שארפער א געווארן דעם דורך ער איז ממילא

 האט סמאלענסקין בעת "הקול". אין עפנטליך ארויסגעטראטן אים געגן איז
 האט "האמת", ליבערמאנס וועגן גינסטיג אזוי ניט אפגערופן "השחר" אין זיך

 זעהן מ׳זאל אז אגיטירט, באקאנטע און פריינד צו בריוו אין ראבינאוויטש
(.*"השחר" רעאקציאנערן דעם אונטערגראבן

 געווען איז העברעאיש אין ארבעט ליטערארישע לעצטע ראבינאוויטשעס
רייכסטאג. דייטשישן דעם וועגן "הקול" אין ארטיקל אן

 יארן ־ער70 סוף די אין מ׳האט וועלכע מיטלען, דראקאנישע די צוליב



1־1 זכרונות

 ראבעא־י האט סאציאליסטן, אויסלענדישע די געגן דייטשלאנד אין אנגענומען
להניען• אין באזעצט זיך האט און ענגלאנד קיין אויסגעוואנדערט וויטש

* * *

 יידישע ערשטע אלע כמעט אז פאקט, דער ווערן קאנסטאטירט מוז עם
 *זיי העברעאיש, אין פראפאגאנדע זייער אנגעפירט האבן וועלכע סאציאליסטן,

סאציאליזם. ביי׳ם פארבליבן ביט נען
 צובראכענער א מיט לעבן גאנצן זיין ארומגעגאנגען איז ן א מ ר ע ב י ל

 נא" גייסטיגע די פון אפזאגן געקאנט ניט פאל קיין אויף זיך האט ער נשמה.
 שטארק האם ער וועלכע נאך און געליבט ה^ט ער וועלכע ווערטן, ציאנאלע

 אריינפאלנדיג און אריבערטראגן, געקענט ניט רים דעם האט ער געביינקט.
גענומען. לעבן דאס אליין זיך ער האט יאוש, גרויס אין סוף צום

 קיעווער נאכ׳ן קרייזלאך סאציאליסטישע די פון אפגעשטאנען איז ל " ל ה י '?י $ *
 אווטא־ זיין אין בייגעגואוינט. אליין האט ער וועלכן יאר, ו־טן88ו פון פאגראם

אופן: פאלגנדן אויפ׳ן זאך די ער דערקלערט ביאגראפיע
 אויף אנגעפאלן איז מאסע די און פאגראם דער אויסגעבראכן "ס׳האט

 גענו־" איך האב דאמאלס מכת־רצח. געשלאגן און צוראבירט זיי האט און יידן
 איך וועלכער אן אידייע, דער פון ניט אבער סאציאליסטן, די פון ווייכן מען

 און יידישקייט עצם די איז זי ווייל פריהער, ווי פעסטער פיל נאך מיך האלט
 געלייענט האב און מעשים געזעהן האב איך תורה. אונזער פון פונדאמענט דער

 פוב׳ם פארשטייער די אז איבערצייגט, ריכטיג אויף מיך האבן וועלכע כתבים,
 דער אנרייצן און העצן געהאלפן האבן צענטעראל־קאמיטעט סאציאליסטישן

 אין דעם דורך איר איינגעוואוינען כדי יידן, די אויף מאסע פארווילדעוועטער
 יידן די פון אנהויבנדיג אז דערצו, ברענגען וועט דאס און רציחה, און רויב
 .*ערש גאנצן אין מיך האט דאס ק:_.פיטאליסטן. די מיט פארענדיגן זיי וועלן

 כלל" די מיט זיין מתחבר זיך דארפן יידן וויפיל אויף געזעהן האב איך טערט.
 דער צו געקומען איך בין זאך דער אין זיך אריינטראכטנדיג און פארזארגער,

 מיטל אנדער קיין ביטא איז פאלק יידישן דעם פאר אז איבערצייגונג, טיפער
 ווייטער" זיין איינצוהיטן און ווערן צו געראטעוועט אויסוועג אנדער קיין און

 זיין אויף פאלק זעלבסטשטענדיגע פרייע א ווערן צו נאר ווי עקסיסטענץ דיגע
באדן. אייגענעם

 באוואוסטזיין נאציאנאלן זיין צו צוריקגעקערט זיך האט צוקערמאן
 דורב" ער האט טיף סיביר. קיין געווארן פארשיקט איז ער ווי נאכדעם, תיכף

 אייגנס צווישן זיך צאפלט וואס נשמה, יידישער דער פון טראגעדיע געפיל\די
 אין באזונגען טרויעריג־ליריש ער האט געפילן דאזיגע די און פרעמדם, און

 פון סטרונעס די געפלאצט האבן איינציגווייז שירים. יידישע און העברעאישע
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 גרוב זיין אויסגעזוכט אליין זיך האט און צומישט, געווארן איו ער לירע. זיין
יעניסיי... פון וועלן די אין

 באגייסטערטע די פון איינער געווארן איז יצחקקאמינער ד"ר
 פארן אפגעדרוקט האט ער וועלכן שיר, לעצטן זיין אין נאציאנאל־דיכטער.

 קאסמאפאליטישער אמאליגער זיין אויף מתודה זיך ער איז "השלח" אין טויט
 זיינע געגעבן האט ער וואס ערציהונג, ט־יידישער י נ דער אויף אידעאלאגיע,

 וידוי זיין געטער. ע ד עט ר פ דינען אוועקגעפירט זיי האט וועלכע און קינדער
 יידישער דער פון אידעאל צום לויב־געזאנג פייערליכן א מיט ער פארענדיגט
ווידעראויפלעבונג. ארן אויסלייזונג

 תשובה". פון "וועג אויפן אוועקגעשטעלט עפנטליך זיך האט ם ו ל ב נ ל י ל
 סאציאלי• עטליכע די לעבנס־געשיכטע זיין פון אויסצומעקן געזוכט האט ער

 וועין, פארגעסן ז^לן זיי אז געוואלט, שטארק זיך האט אים בלעטלאך. סטישע
געווען. ניט קיינמאל גאר ווי

 פוגם באקעמפער פארביטערטער אמאליגער דער קי, ס וו שע ט נ וי ו
נאציאנאליסט. הייסער א טאג היינטיגן ביי איז נאציאנאליזם, יידישן

 ערשטער דער פון איז )או״ר( ש ט י ו ו א נ י ב א ר ף ל א ו ו אליהו און
 איבערגעגע־ אן הייבט איז און געדאנק, חבת־ציון צום צוגעשטאנען אן מינוט

ט. ס י נ ו י צ בענער
—אבער ציהען, ניט דעדפון מיר וועלן קאנסעקווענצן קיין
פאקט." א בלייבט פאקט דער



אראנסאן. משה
(1853—)געבוירן

 אויסגע־ מיר איז וין ו אין זיינענדיק היינט: ווי אזוי באך געדעבק איך
 פון נאמען דעם קאמיאנסקי׳ן און צוקערמאנען פון הערן צו אפט גאנץ קומען
 דערמאבט אים זיי האבן תמיד און אראנסאן. משה—חבר מאהילעווער זייער

באגייסטערונג. גרויס מיט באך דערצו און ליבשאפט, באזונדער א מיט
 דאזיגער דער איז צייט שפעטערדיקער א ביסל א פון זכרונות מיינע לויט

 די חברים, זיינע צווישן פיגור אינטערעסאנטע באזונדערס א באמת אראנסאן
יארן. ־ער70 מיטעלע די פון ניהיליסטן־־סאציאליסטן

4

 סאצי^י צום "השכלה' פון אריבער גריט אראנסאן—,מתמיד". אלם אראיסאן
 אין אראנסאן—בערלין. אין קומם ער—מאהילעוו. פון אנטלויפט ער—ליזם.

 סאציאליסטישן פונם מיטגליד א ווערט אראנסאן—אוניווערסיטעט. בערלעער
 ארעסטירט ווערט אראנסאן—קרייזל. רעם פץ מה־ת דער—עמיגראנטן׳קרווזל.

דווטשלאנד. פון ארויסגעשיקט נאכדעם און

 האט עלטערן, ארטאדאקסישע בעל־־הבתי׳שע ביי בן־יחיד א אראנסאן,
 "מתמיד׳/ גרויסן א פאר געשמ׳ט האט און חדרים, אין יוגנט זיין פארבראכט

 דער אין פארכאפט זיינענדיג שוין אויך אויסגעצייכנט זיך ער האט התמדה אין
 דייטשישער דער אין באזונדערס געמאכט ער האט פארשריט גרויסע "השכלה".

 פון ווערק אלע איבערגעלייענט ער האט יוגנט פריהטער זיין אין נאך שפראך.
 ער האט אלץ אריגינאל. אין ביכער פילאסאפישע אנדערע און מענדעלסאנען

 ביט ער האט לייענען פון אויבערפלעכליכקייט די טיף. און געלערנט"גרינדליך

געקאנט.
 ארייב־ אויך אראנסאן איז צייט יענער פון משכילים מאהילעווער אלע ווי

 געש און נאכט און טאג געזעסן איז שטראם, דעס"סאציאליסטישן אין געפאלן
 נייעם א צו שטרעבן צו אנגעפאנגן האט און ספרים, סאציאליסטישע לייענט
 אבער מאהילעוו. פון געווארן אנטלאפן ער איז צוקערמאנען מיט צוזאמען לעבן.
 אים האבן וועלכע עלטערן, זיינע פון געווארן נאכגעיאגט איז 'צוקערמאן בעת

 האט מאהילעוו, קיין גוואלד מיט צוריק אפגעפירט און האמעל אין בעכאפיז
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 ער וואנען פון אלט־ביכאוו, ביז דערשלעפט אליין דארטן פון אראנסאן דך
 דארטן בערלין. קיין געקומען און גרעניץ דעם אריבער איז ווייטער, אוועק איז
פאקולטעט. מעדיצינישן אויפן אוניווערזיטעט אין אריץ ער איז

 סא־י דארטיגן פונט מיטגליד א געווארן באלד אראנסאן איז בערלין אין
 סטודענטן יידישע פון באשטאנען איז וועלכער עמיגראנטן־־קרייזל, ציאליסטישן

 געהאט האט קרייזל דאזיגער דער רוסלאבד. פון אנטלאפענע סטודענטקעס און
 מיטגלידער זיינע אלע געוואוינט האבן עם וואו דירה, באזונדער א דך פאר

קאמונע. פון יסוד אויפן צוזאמען
 ארומגערעדט ביסל א שרץ איך האב (*דינעזאנען וועגן זכרונות מיינע אין

 אויסגעבראכן יארן ־ער70 די אנפאנג האט וועלכע אנטלויפונגס־עפידעמיע, די
 אנטלאפענע, דאזיגע די מאהילעוו. אין יוגנט יידישער דער פון טייל א צווישן

 דאס געפארן זיינען וועלכע קלאס, רייכן פון באזונדערס מיידלאך, און בחורים
 אראפ פארבייפארנדיג פלעגן מעדיצין, דארט סטודירן צו שווייץ דער אין רוב
 דא פלעגט איינע חדשים: עטליכע פארבלייבן דארטן און בערלין אץ
 דער פריינדין, איר אויף אנדערע די געליבטן, איר אויף ווארטן און דצן

 דא, האט ד אז פאטער, דעם שרייבן געבן עצה אן מען פלעגט דריטער
 כדי האבן, חתונה אים מיט וויל ד און באשערטן איר געפונען כלומר׳שט,

 דאס אריינטראגן און נדן גרריסן איר עלטערן רייכע אירע פון ארויסצוקריגן
 עמיג־ און עמיגראנטן אלע דאזיגע די פארטיי. דער פון קאסע דער אין געלט

 בשותפות׳דיגער דער אין אויפהאלטן צייט גאנצע די דך פלעגן ראנטקעס
קרייזל. סאציאליסטישן פונ׳ם וואוינונג

.61—65 זייטלאך זכרונות מיינע פץ באנד ערשטע־ זעה *(
.260 זייטל באגד ער-17 ״השלח״. זעה ♦*(

 בערלינער די אץ ארבעטן פלעגן עמיגראנטן דאזינע די פון אנדערע
 פאק־ דעם מיט דך באקאנען צו אום טאג־לוינער, אלם זאוואדן און פאבריקן

 זיי כדי מלאכה, צו דך צוגעוואוינען אויך און ארבעטער דעם פון מצב טישן
 ארבעטער די צווישן אגיטירן רוסלאנד, קיין דך צוריקקערנדיג קענען זאלן
 טראגן זיי פלעגן אלע אידייען. סאציאליסטישע די זיי אונטער פארשפרייטן און

 לאנגע, אויסזעהן: שרעקליכן א געהאט האבן און רובאשקעס לייוונטענע פראסטע
 ניט שטיוול, פארלאטעטע און צוריסענע האר, צושויבערטע אומפארקעמטע,

 פארנאכט ביז ארבעט. פון שמוציג הענט די און פנימ׳ער איינגעוואשענע קיין
 פארמא־ קומעןז די פלעגן נאכהער און פאבריקן, די אויף ארבעטן זיי פלעגן

 שרייבן און לעזן זיי פלעגן דארטן וואוינונג, אלגעמיינער דער אין טערטע
 טאג־ קומען פלעגן וואט אנטלאפענע, די פון רוסלאנד פון ניים אויסהערן און

 גאנצער דער מיט אנפירן די פלעגן דארטן פון און (,**בערלץ קיץ טעגליך
רוסלאנד. אין יוגנט יידישער דער צווישן אגיטאציע סאציאליסטישער

 מ׳האס וועלכע כתבים, די צווישן אז מאכן געדארפט דך האט גראד
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 געווארן איבערגעגעבן ווין פון זיינען רואם און ליבערמאנען, ביי קאנפיסקירט
 אראנסאנען. פון בריוו עטליכע אויך געווען זיינען פאליציע, בערלינער דער
 אראנסאן אז דערגאנגען, פאליציי בערלינער די האט בריוו דאזיגע די לויט
 צוזאמען ארעסטירט אים האט און חברה, אומלעגאלער א פון מיטגליד א איז
 געפונען אויך מ׳האט בריוו וועמעם גורעוויטש, חבר מאהילעווער א זייבעם מיט
 געפענגע" חדשים פיר אויף געווארן פארמשפט איז אראנסאן ליבערמאנען. ביי

(.*דייטשלאנד פון געווארן ארויסגעשיקט נאכדעם איז און ניש,

.11

 אץ זיך דערוועקט עם—מעריצץ. סטודירט און ציריך אץ קומט אראנסאן
 אראנסאן—לערנען. צום פלוום זיין וועגן לעגענדעם—התמדה. אלטע זיין אים

 וויל און מעלאנכאליש ווערט ער—עקזאמען. לעצטן בוים געשטרויכלט ווערט
 קארל און ערוארדבערנשטיין חברים זוינע—לעבן. ראם נעמען זיך

 בארוהיגט ראנקשט״ין פ פראפעסאר וואם מיט—ראם. באמערקן קויטסקי
 קיין $רוים פארט און דאקטארידיפלאם רעם באקומט אר$גםאן—אראנפאנען

גיו׳יארק.

 פארגעזעצט האט ער וואו ציריך, קיין אוועק אראנסאן איז בערלין פון
 פרויען־קראנקייטן פון פראפעסאר בארימטן ביים למודים מעדיצינישע זיינע

 אלטער דער אראנסאנען אין דערוועקט זיך האט ציריך אין פראנקענשטיין.
 לייב מיט זיך און קאפ פון ארויסגעשלאגן אלץ זיך האט ער מתמיד. אמאליגער

 דאמאלסטדיגע אראנסאנס ווענן וויסנשאפט. דער איבערגעגעבן לעבן און
 געוויסע באקאנטע אץ חברים זיינע צווישן ארומגעגאנגען זייבען פלייסיגקייט
 געווען שוין איז דאס—1880 יאר אין אז למשל, דערציילט, מ׳האט לעגענדעס.

 — אוביווערזיטעט ציריכער אין זיך געפיבען זיין פון סעמעסטער לעצטער דער
 מעדיצינישן דעם ענדיגן פאר׳ן עקזאמען לעצטן דעם געהאלטן האט ער בעת

 דאס זיך האט ער לימוד. געוויסן א אין דורכגעפאלן עפים ער איז פאקולטעט,
 אויפגעש האט ער מרה־שחורה׳דיג. געווארן איז און הארצן צום גענומען זעהר
 אוועק־ און צימער זיין אין פארשפארט זיך האט טרינקן, צו און עסן צו הערט

 איין אין געוואוינט דאן אראנסאן האט ציריך אין לערנען. דאס געווארפן
 אין טעארעטיקער סאציאליסטישע בארימטע שפעטערדיגע די מיט דירה

 באמערקנדיג, קויטסקי. קארל און יין ט נש בער עדוארד דייטשלאנד
 האבן סדר, דער ווי ניט אויף עפים זיך פירט און מעלאנכאליש איז ער אז
צימער אין אים ביי געפונען האבן זיי ערשט נאכשפירן. גענומען אים זיי

 אויספירליכער דערצוולן צו אויסגעקומען שוץ מיר איז משפט דאזיגן רעם וועגן (* ן
באגד(. ם ע ד אץ $רטיקל ערששן דעם )זעה ליבע־־מאנק וועגן ארטיקל מ^ן אץ
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 אים זיי האבן טאג איין שטדיק. א מיט סם שארפן א רריבקל א אין פארשטעקט
 ער וועלכן פאר בוים גרויסן א לעבן שטאט אונטערן אליין גייענדיג דערזעהן

 ווי אזוי עפים באטראכטן, גוט גענומען אים האט און אפגעשטעלט זיך ה^ט
 זיך. אויפצוהענגן וואו ארט אן דך פאר אויסצוקלייבן בדעה געהאט וואלט ער
 אים ביי ארויסגענומען גוואלד מיט האבן און אנגעבומען אים האבן חברים די
 פראנ־ פראפעסאר צום אוועק זיי זיינען דערנאך און גיפט, ד^ס קעשענע פון

 זיין ראטעוון זעהן מוז ער אז צוגעשטאנען, אים צו זיינען און קענשטיין
 קווארטיר זיין אויף אראנסאנען צו געקומען תיבף איז פראפעסאר דער תלמיד.

 נאר אז געזאגט׳ האט און אויפמונטערן און טרייסטן גענומען אים האט און
 אויס־ אן איז דיסערטאציע זיין אז און הארץ׳ דאס אפ דך ער עסט אומזיסט

 דעם ער באקומט אינגיכן גאר אז געווען, מבטיח אים האט ער און געצייכנטע,
 זאל ער אז געצוואונגן, פראפעסאר דער אים האט דערביי דאקטאר־אטעסטאט.

 דריי פון שוין האט ער ווייל עסן׳ עפים נעמען אויגן די אין אים פאר תיכף
 אויף האבן רייד פראפעסארס דעם געהאט. ניט מויל אין זאך קיין טעג

 זיך׳ צו געקומען ער איז ביסלעכווייס ווירקונג. גרויסע א געהאט אראנסאנען
 פון ארויס און עקזאמענירט דך האט למודים׳ זיינע צו צוריקגעקערט דך האט

 העכסטער דער פון דאקטאר־דיפלאם א באקומען האט און בשלום עקזאמען
ציריך. אין פארבליבן ווייטער אבער נאך איז ער מדרגה.

 קיין ציריך פון אוועקגעפאן אראנסאן איז ארום יאר פאר א אין ערשט
 שיף׳ א אין דאקטאר א פון שטעל די אנגענומען ער האט דארטן ברעמען.

 בא־ זיך ער האט נאכדעם צוריק. און ניו־יארק קיין ברעמען פון קורסירט וואס
 פון שוועסטער א ביט געהאט חתונה האט ער וואו ניו־יארק׳ אין זעצט
 פראקטיצירג־ אלם היום עד וואוינט ער וואו און בערנשטיין׳ וארד עד

 דער אין ארטיקלען פארעפנטליכן אראנסאן פלעגט צייטנווייס דאקטאר. דער
 וועגן שוין מען האט יארן לעצטע די "ארבעטער־צייטונג". גיו־יארקער

(.*געהערט גארנישט עפנטליכקייט דער אין אים

 זעתר נעוזיסן א ערפינדן האט ער אז ידיעה, א געווען באך איז צייטובגען די אין *(
נאטען. זיין אויף גער.פן ווערט וועלכער מיטל, טעריצינישן זויכטיגן
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111.

 אין פאגראמען ערשטע די באך עמיגראנטן יירישע ציריכער פון באיאטינג א
 —ארץ׳ישראל. קוון אויסצווואנדערן באשלום אלגעמווגער דער—דרוס׳רוסלאנד.

 טווגונג באגווסטערטע די—פאלעסטיגע, קוון עמיגרירן ביום האלט #ראנסאן
 דעם צושלאגט י י ל ק ע ר פראפעסאר—טעאלאג. קריסטליכן א פון א״י דעגן1

 אנשטאט אמעריקע—אדץ־ישראל, קוון עמינראציע דער וועגן פלאן גאנצן
פאלעסטינע.

 אויבנדערמאנטן דעם מיט יארן ־ער90 מיטעלע די אין זיך טרעפנדיג
 דעם אראנסאנען וועגן דערציילט מיר ער האט סובאלק; אין קאמיאיסקן
פאקט: אינטערעסאנטן זעהר פ^לגנדיגן
 דרום־רוסלאנד, אין פאגראמען די באך יארן, ־ער80 ערשטע די אין

 זיך האבן וועלכע עמיגראיטן, יידישע אלע צונויפגעקליבן ציריך אין זין האבן
 יידן. רוסישע די פון מצב דעם וועגן זיך באראטן צו כדי אויפגעהאלטן דארטן

 די פון לאגע די אז איבערצייגונג, דער צו געקומען זיינען אלע ווי נאכדעם
 צוקונפט, דער אויף האפענונג גוטע שום א אן שרעקליך איז רוסלאנד אין יידן

 גרינדן ארץ־ישראל, קיין עמיגרירן צו באשלום, דעם אנגענומען אלע האבן
 *אויסוואנ מאסן די אהץ צוצוציהען און ערד־ארבעטער פון קאלאניע א דארטן

 זיינען ארץ־י־שראל קיין פארן צו באשלאסן האבן וואס די/ צווישן דערער.
גורעוויטש. און אקסלראד אראנסאן, סאציאליסטן די אויך געווען

 קריסטליכער באוואוסטער א איינער געוואוינט דאמאלסט ה$ט ציריך אין
 פאר־ האט און מזרח־־לענדער די אין רייזן פיל געמאכט האט וועלכער טעאלאג,

 א פאר באקאנט געווען איז און פאלעסטינע, אין אויך צייט לאנגע א בראכט
 מיט אראיסאן געקומען אים צו זיינען געגנטן. דאזיגע די פון קענער גרויסן
 וועגן מיינונג זיין זאגן זיי זאל ער אז געבעטן, אים האבן און חברים זיינע

 זייער דערהערט האט פאסטאר לוטעראנישער דער ווי נאכדעם ארץ־ישראל.
 און דערפרייט זעהר זיך ער האט ארץ־ישראל, קיין פארן וועגן באשלום,

איר אז זעה, איך גאט! פון זיין איר זאלט "געבענטשט געזאגט: זיי צו האט
וועג די אויס טרעט און גייט פאלק. יידישן צום קינדער טרייע געבליבן זייט
שהיי דאס באלעבט און גייט באגליקן. וועט איר און פאלק גרויסן אייער פאר
אייך וועט און יאר, טויזנט צוויי שוין אייך אויף ווארט וועלכע לאנד, ליגע

 געגנט פרוכטבארע א זעהר איז ירדן־טאל דער גוטס. דאס אל מיט באשיינקען
 באארבעטן וועלן וואס די, פאר שפייז מינים אלערליי פון שפע גרויסע א מיט
ערד". זיין

 וועג אין זיך אוועקצולאזן געגרייט געשטאנען שוין זייבען אלע כמעט
 זיין מישב זיך אריינגן נאך מ׳דארף אראנסאן: אפגערופן דאן זיך האט אריין.

 גאנצן זייער צושטערט ה^ט רעקליי י. י ל ק ע ר פראפעסאר בארימטן מימן אויך
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 ארץ־ וועגן טראכטן צו אויפהערן זאלן זיי אז געווארנט, זיי האט און פלאן
 חשבון אויפן לעבן וועלכע ליידיגגייער, פוילער, זיינען יידן אלע וואו ישראל,

 וועלן וועלכע באנאוולער, און רכילות־טרייבער פאנאטיקער, חלוקה, דער פון
 חלוקה׳־ די איינפלוס. דעמאראלאזירנדיגן א איינוואנדערער נייע די אויף האבן

 זיי וועלן צפת אין און ירושלים אין געלערנט קענען האט ער וועלכע ניקעס,
 ס׳איז וועלכער א מיט זיך פארנעמען צו אדער ערד די ארבעטן לאזן ניט

 וועלן איינוואנדערע די און דרכים, זייערע אין גיין נויטן זיי וועלן זיי מלאכה;
האבן. ניט תקומה שום קיין דארטן

 שטארקע א זעהר געהאט לייט יונגע די אויף האבן ווערטער רעקליי׳ס
 האבן און ארץ־ישראל, וועגן באשלוס דעם אומגעביטן זיי האבן תיכף ווירקונג.

 פון סך א זיינען דאן אמעריקע. קיין עמיגראציע דער אויף אפגעשטעלט זיך
 סטודענטג־גרופע באקאנטער צייט יענער אין דער צו צוגעשטאנען ציריכער די

אמעריקע. קיין אוועק איז וועלכע "עם־עולם",
 אויפ׳ן אייראפע אין ארבעטן פארבליבן זיינען גורעוויטש און אקסלראד

אמעריקע. קיץ שטראם מיטן אוועק איז אראנסאן און באדן, סאציאליסטישן



)בן־יוד(. דאווידאוויטש ליב יהודה

!(.898—נעשטא־בן ;1855—)נעבוירן

 אין עקסיסטירט האט וועלכער קרייזל, יידיש־סאציאליסטישן דעם צו
 זיך האט און יארהונדערט פאריגן פונ׳ם יארן ־ער70 די אנפאנגס ווילנע
דאווי א איינער אריך געהערט האט השפעה, ליבערמאנס אונטער געפונען

 גאנץ געווען דאן נאך איז רועלכער דאווידאוויטש, דאזיגער דער .ש ט י ו ו א *ן
 ישיבה׳שער דער פון אראם אקארשט־וואס נאר און 16—17 יאר א בערך, יונג

 ער האט גיכער פארנומען; ניט ארט באזונדערן קיין קרייזל אין האט באנק,
 די אין נאמען זיין ווערט דעריבער און קרייזל, ם ו ר א געריבן נאר זיך

 גאר ווי כמעט ליטע אין קרייזלאך יידיש־סאציאליסטישע ערשטע די פון אנאלן
 באש און פייהיגער זעהר יובגער, דער אבער שוין האט אינאמת׳ן דערמאנט. ניט

 רעוואלוציאנערן פיל געהאט זיך אין דאמאלסט נאך דאווידאוויטש, גאבטער
 מיט ערשט מעשים בולט׳ע אין ארויסגעוויזן זיך האט וועלכער א״פפאטענץ,

 יט*צ ר5ירןז ץא רעבא האבן מעשים דאזיגע די וועגן שפעטער. יאר עטליכע
 באווע־י סאציאליסטישער דער פון געשיכטע די מענשן. איינצלבע נאר געוואוסט

פארצייכנט... ניט זיי האט גונג
 ארוים^ אמאל מיט נאמען דאווידאוויטשעס איז יארן ־ער80 לעצטע די אין

 רעוואש אלס ניט אבער עפנטליכקייט, ברייטער יידישער דער אין געשוואומען
 באש שריפטשטעלער, העברעאישער טאלענטפולער אלם נאר עסקן, לויאנערער

 ליטעראש זיין אנגעהויבן פעדאגאגיע. און קריטיק פון געביט אויפ׳ן זונדערס
 פאר־ אונטער און פריהער יאר עטליכע מיט נאך ער האט טעטיגקייט רישע

 אלגעמיינע די זיך צו צוגעצויגן באלד האבן וועלכע פסעוודאנימען, שיידענע
 האבן קרייזלאך ליטערארישע העברעאישע דעמאלטיגע די אין אויפמערקזאמקייט.

 אלערליי שפינען גענומען פסעוודאנימען דאזיגע די פון פערזאן דער ארום זיך
 אין דערוואוסט ערשט זיך מען האט שרייבער פון נאמען ריכטיגן דעם לעגענדעס.

 אונש אנגעהויבן זיך האט ער בעת אליין, אים דורך און שפעטער, יאר עטליכע
 אש ד ל. י. מפורש: אמאל אדער ד", ו ד ־ ן "ב ארטיקלען: זיינע אויף טערשרייבן

 הינטער האט מענש דער אז דערגאנגען, אויך מען האט דאן אוויטש.דייו
 האט פרטים קיין איבערלעבענישן. אינטערעסאנטע זעהר פון אגעשיכטע זיך

 אין האט אליין, דאווידאוויטש, ער, און דערציילן, געקאנט ניט קיינער אבער
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 אויסצומיידן מעגליך ווייט ווי געזעהן באקאנטע און פרייבד מיט אפילו שמועסן
 כאראק" זיין לויט געווען בן־דוד איז בכלל פארגאנגענהייט. זיין וועגן רעדן צו

 אויסגע־ תמיד האט מיר און גאליג, און פארביטערט אפנהארציג, ווייגיג טער
 מקרב, זיי צו זיך איז ער ווי מער מענשן פון זיך דערווייטערט ער אז וויזן׳

ווייסט? ווער לעבן׳ אין גערודפ׳ט געטאן, שלעכטס מענשן אים האבן אפשר
 עטליש בן־דוד׳ן מיט זיך באגעגענען צו אויסגעקומען איז פערזענליך מיר

 מיט מיך איך האב מאל ערשטן דעם שטעט. פארשיידענע אין און מאל כע
 צוזאמענגעטראפן ביידע זיך מיר האבן דארטן רשע. א וו אין באקאנט אים
 האט בן־דוד אז געדענק, איך שפירא. יצחק אליעזר פון בוכהאנדלונג דער אין
 מיט אובטערנעמונג בן־־אביגדור׳ס וועגן באגייסטערונג גרויס מיט גערעדט דאן

 "ספרי^אגורה" אזויגערופענע די אויסגאבן, העברעאישע וואלוועלע זיינע
 דאמאלס איז ער מינסק. אין געזעהן אים מיט מיך איך האב מאל צווייטן א

 האט ער וואו ש, ט י ו ו ע ל א מ ס קלייבשטעטל נאהענטער דער אין געפארן
 און ווייט צייט יענער אין דעם פון הויז דער אין לערער־שטעל א אנגענומען

 באגעגנט אים מיט מיך איך האב נאכדעם ן. י ט ו ס בער גביר באקאנטן ברייט
 דער אין לערער אלם אנגעקומען דארטן איז ער אקארשט־וואס לנע וי ו אין

תלמוד־תורה. שטאטישער
 זעלטענער א צוזאמענגעפירט בן־דוד׳ן מיט מיך האט מאל פערטן א

 ־ער90 מיטעלע די פון איינעם אין ווינטער אינמיטן געווען איז דאס צופאל.
 דארטן פון געפארן בין און ק ל סובא אין געוואוינט דאן האב איך יארן.
 ביאליסטאק פון אוונט־צוג מיטן ארויספארנדיג ביאליסטאק. דורך ווארשע קיין
 מיט זאווירוכע א געווארן ס׳איז שטורמווינט, שרעקליכער א אויסגעבראכן האט

 האט ארום דריי שעה א אין וועג. גאנצע די פארשאטן האט וועלכער שניי, א
 אפגע־ אזוי זיינען מיר ווייטער. גיין קענענדיג ניט אפגעשטעלט צוג דער זיך

 דער קאלט׳ זעהר געווארן ס׳איז ערך. אן פינף שעה א וועג אינמיטן שטאנען
 קאנדוקטאר דער אריין איז דא און אונטערצופרירן... אנגעהויבן האט עולם

 נאהענטער דער ביז שניי דעם אפראמען ניט מ׳וועט וואו אז געזאגט, האט און
 נאך וועט דאס און ארט׳ פון רירן קענען ניט צוג דער זיך וועט סטאנציע,

 עצה׳ אן געגעבן אונז ער האט דערביי שעה. עטליכע געדויערן דארפן געוויס
 אהין מיר זאלן דארף, א זיך געפינט דאנען פון נאהענט גאנץ ווי היות אז

 פעקלאך די גענומען גלייך האבן מיר אביסל. זיך דערווארימען צו אראפגיין
 צו אנגעהויבן האט דערוויילע ריעלצעס. די איבער גיין געלאזן זיך האבן און"

 פון ווי דערזעהן אמאל מיט איך האב שניי אין אזוי זיך "שלעפנדיג טאגן.
 צוג דעמזעלביגן מיט אויך איז וועלכער בן־דוד, אראם קריכט וואגאן לעצטן

 לאגע אזא ביי און אומגעריכטערהייט זיך באגעגנדיג ווארשע. קיץ געפארן
 מי־ צוואנציג אפגייענדיג דערפרייט... אנדערן דעם מיט איינער זיך מיר האבן

 גראד איז הייזל ערשטע דאס דארף. דעם דערזעהן מיר האבן ערך אן נוט
 בף מיט איך דארף. פון שמיד דער געוואוינט האט דארט יירישע. א געווען
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 גרויסן צום געטאן ווארף א גלייך אונז האבן און אריץ, אהין זיינען דוד׳ן
 אונז פאר האט זי און בעל־הבית׳טע דער געבעטן האבן מיר אויוון... ווארימען
 דער אין טיי טרינקענדיג און צוזאמען אזוי זיצנדיג סאמאוואר. דעם געמאכט
 היימליכע, א ארויסגערופן אונז ביי דאס האט סביבה, אומגעוויינליכע דאזיגער
 ארי־־ איז וועלכער שמועט, א אין אריינגעלאזן זיך האבן מיר שטימונג. אינטימע

 צו ענינים ליטערארישע פארשיידענע פין טעמע, צו טעמע פון בערגעשפרונגען
 מיט אז אים, דערציילן צו אויסגעקומען מיר איז בשעת־מעשה פערזענליכע.

 פרוי מיין אז און סובאלק, אין געהאט חתונה איך האב צוריק יאר עטליכע
 שריפטשטע־ און עסקן סאציאליסטישן באוואוסטן פוגם שוועסטער־קינד א איז

ליבערמאן. לער
 גרויס מיט און שטול פון געטאן כאפ א זיך ער האט דאס דערהערנדיג

געטאן: פרעג א נעשפאנטקייט
"האמת"? פון רעדאקטאר געוועזענער דער ליבערמאן, —

 מיך ער האט אזוי, איז דאס אז דערקלערט, אים האב איך ווי נאכדעם
 מיט געווארן איז עס וואס איך, ווייס אפשר פראגן: מיט פארווארפן גענומען

 זיך האט ער פארוואס סבה ריכטיגע די איך ווייס אפשר פאמיליע, ליבערמאנס
 וועלכע געבליבן אים פון זיינען עס צי איך, ווייס אפשר לעבן, דאס גענומען

זיך• געפינען זיי וואו און בתבים ס׳איז
 דענסטש האב איך רואם אלץ ליבערמאבען וועגן דערציילט אים האב איך

אפגערופן: אים צו מיך איך האב דערגאך געוואוסט. אים וועגן מאל
 אויס, ווייזט ליבערמאנען מיט זיך אינטערעסירן שטארקן אייער פון —

געקאנט. אים מיט זיך האט איר אז
נעענטפערט: בן־דוד מיר האט דעם אויף

 מובהק תלמיד א ליבערמאנס געווען בין איך ווייגיג; באך איז געקאנט —
שטוב. אין אים ביי איינגייער שטענדיגער א און

סאציאליסט? א געווען אויך אמאל עס, הייסט איר, זייט —
 קאנספי• מיט קליפערלאך". אלע "מיט סאציאליסט?! א פאר וואס נאך —

מסירת־נפש... מיט געפענגעניש, מיט ראציע,
 איין צווישן און פאראינטערעסירט, זעהר מיר ער האט ווערטער די מיט

 צונג", פארן "געצויגן פיל אזוי אים איך האב אנדערער דער מיט טיי גלעזל
 אינטע־ זעהר עטליכע איבערגעגעבן מיר ער האט ווארט א פאר ווארט א דאס

לעבנס־געשיכטע. זיין פון רעסאנטע"עפיזאדן
 איך יאר; צוואנציג און פינף באלד אריבער שוין זיינען צייט יענער פון

 געכטו ערשט זיי וואלט איך ווי גלייך עפיזאדן דאזיגע די אבער נאך געדענק
געהערט. אים פון
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1.

 ער—ראבינער׳שול. אין אריין צו זיך גרייט ער—ערציהונג. ערשטע בן־דוד׳ם
 ווערט ער—לערער. העברעאישער א ווערט ער—עקזאמענם די ביי דורך פאלט

 קאב. א—קרווזל. אין ראל זיין—קרייזל. סאציאליסטישן ווילגער אין מיטגליד א
 בףדוד—ליבערמאנען. געגן בן׳דוד—אגיטאציאגס׳שפראך. דער וועגן פליקט

 ער—סוציאליזם. צום אפגעקילט ווערט ער—חברים. זיינע פון מרחיק זיך איז
זעלבסט׳אויסבילדונג. זיין פאר צוריק זיך נעמט

 האט "משכיל", האלבער פארבארגענער א מלמד ווילנער א פון זון א
 ער האט יאר עלף צו העברעאיש. גוט גאנץ געקאנט יאר צען צו בן־דוד שוין
 דורכגעקראכן אליין ער איז דאן און דייטש, געלייענט פליסיג זעהר שוין

 געווארן ער איז בר־מצוה איבערזעצונג. מענדעלסאנס מיט תנ״ך גאנץ כמעט
 תלמידים. בעסטע די צווישן גערעכנט זיך האט ער וואו ישיבה, ראמייליס אין

 איז קלויז. גאונם אין זיך פאר געלערנט ער האט אלט יאר פערצן זיינענדיג
 העברעאישער אלטער דער מיט געמאכט באקאנט זיך ער האט צייט יענער

 געבומען זיך און "השכלה־ביכלאף׳ נייע די געלייענט פיל האט ליטעראטור,
 איז ער ווי נאכדעם ראבינער־שול. אין אריינצוטרעטן כרי רוסיש, לערגען

 עקזאמען דריטן צום שוין ער איז עקזאמענס, צוויי ערשטע די ביי דורכגעפאלן
 פון זיך ארויסגעשלאגן בכלל ער האט אן דאמאלסט פון און געקומען, ניט

 זיך באשעפטיגן צו באשלאסן האט און ראבינער־שול וועגן געדאנק דעם קאפ
 האט ער און פאטער, זיין אפגעשטארבן אים איז דאן זעלבסט־בילדונג. מיט
 העב. גראשענע פאר א באקומען האט ער דערנערן. אליין געדארפט שוין זיך

 מוטער אלטע זיין אויך געווען מפרנס האט ער וועלכע פון לעקציעס, רעאישע
אלמנה. די

 גאנצער דער אין כמעט באהאוונט געווען בן־דוד שוין איז יאר ניינצען צו
 אים האט יעמאלט יארן. זעכציגער די פון ליטעראטור רוסישער ראדיקאלער

 געגרינדעטן אקארשט־וואס אינ׳ם טאג געוויסן א אין אריינגעפירט חבר א זיינער
 ליבערמאנעץ. פון געווארן אנגעפירט איז וועלכער קרייזל, סאציאליסטישן יידישן

 פונ׳ם באהערשט אינגאנצן געווען בן־דוד שוין איז דעם נאך צייט קורצע א
 און קרייזל, פון מיטגליד א געווארן איז געדאנק, סאציאליסטיש־מארקסיסטישן

 קיין נאטור דער פון זיינענדיק ניט אסיפות. געהיימע זיינע אלע פון באזוכער א
 ניט ארבעט אגיטאטארישער מונדליכער צו קרייזל דער אים האט רעדנער,
 באזונדערם זיך אפצולייגן בדעה געהאט ער האט דעריבער און באנוצן, געקאנט

 גע־־ זיך ביי האט ער וועלכער צו אגיטאציע, שריפטליכער אומלעגאלער אויף
 צווישן קאנפליקט א ארוים דאמאלסט אבער איז פייהיגקייט. געהעריגע די פילט

 סא־ דער צו באנוצן זיך מ׳דארף וועלכער מיט שפראך, דער וועגן חברים די
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 געזאגט, האבן עטליכע נאך אים צו און ליבערמאן, פראפאגאנדע. ציאליסטישער
 באשטייט אגיטירן, מ׳דארף וועלכע מענשן, קאנטיגענט דער וויבאלד אז

 נאר געברויכן דערצו מען מוז וואויללערנער, און ישיבה־לייט פון הויפטזעכליך
 דארף אגיטאציע די ווי היות אז געטענה׳ט, האבן ווידער אנדערע העברעאיש.

 אויפץ נאר רעדן איר מיט מען מוז מאסע, דער צווישן אויך ווערן געמאכט
 נאכדעם בן־דרד. אויך געווען איז לעצטע די צווישן פארשטייט. זי וועלכן לשון,

 *אפ זיך מ׳האט און מערהייט די געהאט זיך פאר האט מיינונג ליבערמאנס ווי
 אץ ראל בן־דוד׳ס דעם דורך ממילא איז איש, ברע ע ה אויף נאר געשטעלט

 אז דערצו, געבראכט האט דאס וויכטיגע. באזונדערס קיין ניט געווארן קרייזל
 האבן קרייזל פון מיטגלידער די צווישן ווי דעם נאך ארום, יאר האלב א אין
 קיץ געווארן אנטלאפן דעם צוליב איז ליבערמאן און ארעסטן, אנגעהויבן זיך

 זיך האט חברים, זייבע פרן זיין מרחיק אנגעהויבן זיך ער האט אויסלאנד,
 ער איז ארום אזוי און באגעגעניש, יעדער זיי מיט אויסצומיידן געסטארעט
 גרוים מיט צוריקגעקערט זיך ער האט דאן סאציאליזם. צום געווארן אפגעקילט

זעלבשט־אויסבילדונג. זיין צו התמדה

11.

 ער—סלאוון. די מיט סימפאטיזירט ער—רום. עכטער אלם זיך פילט בן׳דוד
 זיון—טערקן. די געגן סערבן די פאר קעטפן צו פרייוויליגער אלם אויעק בייט

 צוריק ווערט ער—אנטוישט. זיך פילט בן׳דוד—זוסמאנען. מיט באגעגעניש
 טילי• אין באמען פאלשן א אויף אן זיך ניט ער—סאציאליסט. פארברענטער א

ער—פארברעכער. פאליטישן א געפענגעניש פון ראטעוועט ער—טערידינסט.
ר. י מ א ט י ש ז קירן קומט

 דער מיט און העברעאיש מיט חשבונות זיינע אלע פארענדיגט לאנג שוין
 וועמעס רום, עכטער אן ווי געפילט צייט יענער אין בן־דוד זיך האט "השכלה",

 פראג־ די נאר ס׳זיינען אידעאלן וועמענס און רוסישע די בלויז איז ליטעראטור
 אנגע־ ער האט ביסלאכווייס אינטעליגענץ. רוסישער דער פון אידעאלן רעסיווע

 ,1876 יאר אין און ברידער״, ״סלאווישע די מיט סימפאטיזירן צו שטארק הויבן
 רוסלאנד אין און קריג, סערביש־טערקישער דער אויסגעבראכן האט עס בעת
 פונ׳ם מיליטער־אפטיילונגען די פאר פרייוויליגע קלייבן צו אנגעהויבן מען האט

 ?פע גרופע דער צו אנגעשלאסן תיכף בן־דוד זיך האט טשערנייעוו, גענעראל
 פרייווי־ אלם סערביע קיין אוועק זיינען וועלכע לייט, יידישע\ונגע טערבורגער

 די לטובת בערג באלקאנישע די אויף בלוט זייער פארגיסן צו סאלדאטן ליגע
סלאוון. אונטערדריקטע

 מעשים און אויפפירונגען די צו צוגעקוקט בן־־דוד זיך האט סערביע אין
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 ער אראפגעפאלן. שטארק זיך ביי איז און "סלאוויאנאפילן", יידישע די פון
 אידייען, ס׳איז וועלכע פון מענשן ניט דאס זיינען רוב דאס אז דערזעהן, האט
 שווערן אבאזונדער פרנסה. בלויז זינען אין האבן וואס קאריעריסטן, נאר

 פרייוויליגן אינ׳ם חברים זיינע פון איינער געמאכט אים אויף האט איינדרוק
 גאנצענע האט און ציניק גרויסער א גערוען איז וועלכער משומד, א באטאליאן,

 שצענ שפעטערדיגער דער געווען דאס איז משומד דאזיגער דער געשכור׳ט. טעג
 ער בעת זוסמאן, דער אט מאן. ס זו פעטערבורג, אין ביכער יידישע פון זאר

 פעך שיטן צו אויפגעהערט ניט האט בן־דוד׳ן, מיט אליין בלייבן פלעגט
 אפנ־ גאנץ זיך האט און בכלל, רוסן די אויף און סלאוון די אויף שוועבל און

 דער־ אדערן זיינע אין פליסט וואס בלוט, יידיש "דאס אז ארויסגעזאגט, הארציג
 ער טוט וואס אלא ברידער", טערקישע די מיט זיך שלאגן צו ניט אים לאזט

 האט זייט צווייטער דער פון קערבל. דעם נאר זוכט ער טשערנייעוון? ביי דא
 און חשד מיט זיך באציהען וואלאנטערן קריסטליכע די אז באמערקט, בן־־דוד

 דערצו, געבראכט האט אלץ דאס חברים. יידישע זייערע צו פאראכטונג מיט
 "סלאוויאנאפילג־ דעם פון אפגעטרייסלט לגמרי בן־דוד זיך האט סוף צום אז

סאציאליסט. אלטער דער דערוועקט אים אין זיך ס׳האט און טום׳/
 איז קיעוו אין און דרום־רוסלאנד, קיין אוועק בן־דוד איז סערביע פון

 ער וועלכער אין סאציאליסטן־רעוואלוציאנערן, גרופע א צו צוגעשטאנען ער
 אנגעטרויט מ׳האט וועלכן ארבעטער, פלייסיגסטע די פון איינער געווארן איז
 פאסירט, אמאל האט אזוי מיסיעם. פאראיטווארטליכסטע די און שווערסטע די

 פארברעכער, פאליטישן א איינעם באפרייען באדארפט האט גרופע די דאס
 )דעם קיעוו פון ווייט ניט שטאט א אין געפענגעניש אין געזעסן איז וועלכער

 האט מיסיע דאזיגע די זינען(. פון ארויס היינט מיר איז שטאט דער פון נאמען
 אויסגעפירט געלונגען גאנץ זי האט וועלכער בן־דוד׳ן, איבערגעגעבן גרופע די

 וואו שטאט, דער אין אוועק גלייך איז ער אופן. מערקווירדיגן א זעהר אויף
 "סטא־ צום אדיין ער איז דארט "פארברעכער". דער ארעסטירט געזעסן איז עס

 ער אז פארלאנגט, אים פון האט און אופראווע" "מעשטשאנסקע פון ראסטע"
 צום געשטעלט ניט זיך האט לייט, יונגע יידישע די פון ווער נאכקוקן זאל

 צום געפעלט ס׳האט אז ביכער, די פון ארויסגעוויזן זיך האט/ס פריזיוו. לעצטן
 אוועק תיכף איז בן־דוד ק". י ר ב י "ק פאמיליען־־נאמען דעם מיט ייד א פריזיוו

 איז ר ע אז געזאגט, ער האט דארטן פארוואלטונג, מיליטערישער דער אין
 זיין פון מצב דעם אונטערזוכן מ׳זאל געבעטן האט און "קיבריק" דער דאס

 צוגענומען בן־דוד׳ן מען האט באלד מיליטער־דינסט. צום ער צוטויג געזונטהייט,
 שטא־ דעם אין דינען געלאזן צייט ערשטע די אים מ׳האט און מיליטער, צום

 פאסטן אויפ׳ן אוועקגעשטעלט אים מען האט אוונט איין אין גארגיזאן. טישן
 אין שפעט און באנוצט זיך ער האט דעם מיט געפענגעניש. ארטיגן דעם ביי

 הילצערנעם א געפענגעניש פון הויף אויפ׳ן אונטערגעצונדן ער האט נאכט דער
 ארעס־ די ביי געווארן איז וו^ס מהומה, פלוצלונדיגער דער בשעת שפייכלער.



145 זכרוגות.

 ארויסגע" שטיל דער אין "פאליטישער" דער זיך האט קאמערן, די אין טאנטן
געווארן. אנטלאפן איז און מאכט

 אפגעשטעלט בן־דוד זיך האט רעוואלוציאנער פונ׳ם רעטונג דער נאך
 קאזאן, קיין אריבערגעפירט דאמאלט אים מ׳האט געווען. ווי מיליטער אין דיבען

 און מיליטער־פעלדשערס, די פון קורסן די אויף באשטימט אים מ׳האט וואו
 בא" זיך האט ער ווי נאכדעם דינסט. זיין פארענדיגט ער האט אזעלכער אלם

 ער האט—יארן אכציגער אנפאבג די אין געווען איז דאם—מיליטער פון פרייט
אמיר. שיט ז אין באזעצט זיך

111.

 גאציאנ^לי• ווערט ער—בףדוד׳ן. א־יף פאגראמען ערשטע די פון וזירקיגג די
 —המליץ".* און יעוורד" "רוסקי אין קארעספאנדענט א ווערט ער—געשטימט. סטיש

 —נעריכט. אין איבער אלדן זיך גיט ער—ם. ע אד אין זיך באזעצט בן׳דוד
 לי- זיין—פאמיליע אלטער זיון מיט צוריק זיך רופט ער—באפרייט. ווערט ער

עבר. זיין וועגן בן־דוד—טעטיגקיוט. טעראריש־ערציהערימע

 ארויכגע־ אים אין האבן דרום־רוסלאנד אין פאגראמען דאמאלסדיגע די
 אפגעזאגט זיך ער האט ביסלעכווייז איבערקערעניש. אידייאישע גרייסע א רופן
 נאציא" ווערן צו אנגעהויבן האט און רעוואלוציאנערער־אידעאלאגיע, דער פון

 ער וועלכע העברעאיש, צו אויך אומגעקערט זיך האט ער געשטימט. ליסטיש
 קארע־ רוסישע שרייבן געפרובט האט ער פארגעסן. איבגאנצן צייט דער מיט האט

 העברע־ און "קיבריק" אונטערשריפט דער מיט יעווריי" "רוסקי אין כפאנדענציעס
 עברי"• "קול חתימה דער מיט "היום" און "המליץ" אין קארעספאנדענציעם אישע

 ער וראו ס, ע אד קיין אריבערגעפארן בן־דוד איז ארום דריי יאר א אין
 פרימארגן שיינעם א אין למודים. אלגעמיינע פון פריוואט־לערער א געווארן איז
 באנוצט זיך האט ער אז דערציילט, אים האט פראקוראר, צום אריין ער איז
 ערלויבן אים זאל ער אז פארלאנגט, אים פון האט און נאמען פרעמדן א מיט

דער "דאווידאוויטש". פאמיליע ריכטיגע אלטע, זיין צוריק אנצובעמען
"אק־ אדעסער אינ׳ט געריכט צום בן־דוד׳ן איבערגעגעבן תיכף האט פראקוראר

אב־ האט ער וואט דעם, מיט אז ארויסגעוויזן, זיך ס׳האט ווייל סוד". רוזשנאי
נוצן שום קיין זיך האט ער וואס די לא איז פאמיליע, פרעמדע א גענומען

 שווע" א זעהר און התחייבות פרעמדע א דערפילט באך ער האט געבראכט, ניט
 געשפראכן פריי ריכטער געשווארענע די אים האבן מיליטערדיבסט, ווי רע,
"דאווידאוויטש". פאמיליע ערשטע אמת׳ע זיין אים צוריקגעקערט און

 ליקווידירט אינגאנצן עבר רעוואלוציאנערן זיין בן־דוד האט אדעס אין
 גענומען זיך ער האט דאן נאציאנאליסט. יידישער הייסער א געווארן איז און
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 זיו האט און העברעאיש, אין באזונדערם טעטיגקייט, ליטערארישער דער צו
 יידישער דעף פון ערציהונג נאציאנאל־קולטורעלער דער אינגאנצן אפגעגעבן

 לעזע־פובליקום העברעאישן דעם צווישן ער איז באדן דעם אויף און יוגנט׳
 די פון איינער געווארן יארן ניינציגער סוף דעם ביז אכציגער מיטעלע די פון

שריפטשטעלער, פאפולערסטע

* * 
*

 *וויב יענעם אין דערציילט מיר האט בן־דוד וועלכע עפיזאדן, דאזיגע די
ווערטער: פאלגנדע די מיט פארענדיגט ער האט פארטאג, טערדיגן

 אפ־ איך האב פעלערן פיל לעבן, מיין אין געגרייזט איך האב פיל —
 אויפ׳ן אוועק איך שטעל אלץ ניט. חרטה קיין איך האב זאך קיין אויף געטאן.
 אופן בשום מיר איך קען זאך איין נאר יוגנט. ברויזבדיגער דער פון חשבון

 ט? געחבר מיך איך האב וועמען מיט "סלאוויאנאפילנטום". מיין זיין, מוחל ניט
 פאר דם־שונאים! פאר בלוט? מיין פארגיסן נעגאנגען איך בין וועמען פאר

שעמען. תמיד מיך איך וועל ם דע מיט אט פאגראמשציקעס?



דעווענישקי(. מאיר )אייזיק ווייטער א.
(.1919—געשטארבן ;1880—)נעבוירן

 באוואוסטע די אין געווען איז ווייטערן מיט באגעגעניש ערשטע מיין
 אין מיטארבעטער א געררען איך בין דאמאלסט .1905 יאר פונם טעג" "פרייע

 זיין באזוכן קומען ט אפ גאנץ פלעגט ער וואוהין "הזמן", פון רעדאקציע דער
 מיר מיט האט וועלכער )ספוג(, טשערנאוויטש שמואל ישיבה־חבר געוועזענעם

 אז געדענק, איך בלאט. העברעאישן דערמאנטן דעם אין געארבעט צוזאמען
 ע־ ד פאמיליע־נאמען זיין מיט פארגעשטעלט דאן מיר אים האט טשערנאוויטש

 "ווייטער" פסעוודאנים דעם גערופן. אלע אים האבן אזוי און י. ק ש י נ ע ו ו
 פאר־ האט ער בשעת שפעטער, יאר פאר א מיט אנגענומען ערשט ער האט

ג". א ט ר א "פ דראמע ערשטע זיין עפנטליכט

1<

 ווייטערם—גאלאם". "סעווערא׳זאפאדני ווילנער אין פעלעטאניסט אלם וויוטער
אנט• ווייטער—בעד". ,קליינעם טיטן א-מצופרידנקווט זיין—,בונד". אין ראל

בתי׳מדרשים. די אין ארויסטרעטונגען די קעגן

 צוזא־ ער האט ווייטערן, מיט באקאנט מיך כ׳האב וואס צייט, דער אין
 זא־ "סעווערא פראגרעסיוון ארטיגן דעם אין געארבעט גארעליקן ש. מיט מען

 פעלעטאנען קורצע טעגליכע שרייבן פלעגט ער וועלכן אין גאלאס", פאדני
 שוין האט ער אנגעלעגנהייטן. שטאטישע וועגן באזונדערס און דיומא, מעניגי

 האט פעלעטאנען זיינע פון אבער "בונד", צום אנגעהערט אפיציעל דענסטמאל
 און גערוועאישן שטענדיג דעם צו געגנזאץ אין ארויסגעוויזן. ניט דאס' זיך

 געלאסן, און רוהיג שרייבן זיין אין געווען ווייטער איז גארעליקן, אויפגערעגטן
טיפער. און ברייטער אבער דערפאר

 ניט אויב חשובן, א זעהר פארנומען דאמאלסט ווייטער האט אין^״בונד"
 ער אגיטאטארן, פייערדיגע די פון געווען ניט איז ער ארט. חשובסטן דעם
 געפירט ער האט דאך און עסקנים, איבערהיצטע די פון געווען ניט אויך איז
 מען האט קרייזן בונדיסטישע די אין ראל. אנפירנדיגע אן באוועגונג דער אין
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 האט דעריבער און מיושבדיגער און זאכליכער מער דעם פאר ווייטערן געהאלטן
 האט ווארט א ווייטערס גערעכנט. זעהר מיינונגען זיינע מיט תמיד זיך מען

באדייטונג. א געהאט
פאקט: א ז א געדענק איך

 אגגע־י דך האבן ווילנע אין .1305 אקטאבער אינמיטן געווען איז דאס
 געוויסן א אין "בונד" פון באטייליגונג דער מיט שטרייקן פאליטישע הויבן
 פערצן־־פופצן עטליכע אריינגעקומען "הזמן" פון רעדאקציע אין זיינען טאג

 דער פון אונז אראפצונעמען בונד, "קליינעם" פון מיטגלידער יינגלאך, יאריגע
 פאר- דעם רעדאקציע, פון סעקרעטאר דעם פארגעלוסט דאן זיך האט ארבעט.

 פון אפצושפאסן אביסל י, ק ס ד א ש ר ע ב י. שריפטשטעלער, שטארבענעם
 "זמן" דער אז געווען, מודיע קאטעגאריש זיי האט און אגיטאטארן, קליינע די

 פאלן. אלע אויף ארויסגיין מוז צייטונג די אז און שטרייקן, פון ניט האלט
 טעראר... מיט סטראשען גענומען האבן און צוקאכט, יינגלאך די זיך האבן דא
 וויי־ אריייגעגאנגען איז עם און טיר, די געעפנט זיך האט מינוט ר ע ד אין

 צע- תיכף זיי זיינען דערזעהן, נאר אים האבן "חברים" קליינע די ווי טער.
גענומען... זיי וואלט רוח דער ווי לאפן,

 "בונד" קליינעם דעם ווייטער האט דערגאנגען נאכהער האבן מיר ווי
 פלעגט שנאת־מות, געהאט פיינט אים האט און ליידן, געקענט ניט קיינמאל

 ער איז "ארגאניזאציע", דאזיגער דער וועגן רעדן אמאל נעמען ווער אים מיט
מעג ווייט ווי געזעהן ער האט תמיד און געווען, אומצופרידן זעהר דערפון

 געוויינט- ער פלעגט אזוי—צורוה מיך לאזט שמועסן. אזעלכע אויסצומיידן ליך
מיר... אן אויסגעוואקסן איז זעהט, איר וואם גראז, ווילדע די—ענטפערן ליך

 מא- טעג" "יענע אין האט ווייטער וויפיל געוואוסט האבן אייניגע באר
 אומפאר־ געוויסע פון ארויסטרעטונגען חוצפהדיקע די דורך געליטן ראליש

 ער פלעגט אפט גאנץ בתי־מדרשים. און קלויזן די אין "חברים" אנטווארטליכע
 צייט־ הלל אז הארץ. ביטער זיין אויסגיסן רעדאקציע אין אונז צו קומען
 זעהר מיט חלול־הקודש דאזיגן דעם געגן "הזמן" אין ארויס אמאל איז לין

 אויס- אים האט און ווייטער געקומען מארגן אויף איז פעלעטאן, שארפן א
יישר־כח. גרויסן א דערפאר געדריקט

 *וויי פלעגט צופרידנקייט באזונדער א מיט אז באמערקן, צו נאך ס׳איז
 יענעם צי דעם דאס ארויסגעוויזן, זיך ס׳האט ווען ידיעה, די אויפנעמען טער

 בובדיסט׳ קיין גיט געמאכט האט בית־מדרש יענעם אין צי דעם אין סקאנדאל
איסקראוועץ... א אדער ס״סאוועץ א נאר
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 אימפראוויזירטע ווייטערם—ווילנע אין שטרייק פאליטישער אלגעמייגער דער
 שיסן סאלדאטן—רעזאלוציע. פארגעלייגטע זיין—מיטינג. ערשטן א־יפן רעדע
 ¥רג£ניז$ט$ר דער ווייטער—מירן. עטליכע דערהרנעט ווערן עם—עולם. אויפן

פראצעסיע. מוסטערהאפטע די—לויה. דער פון

 פון זכרון אין פארבליבן מיר ביי איז עפיזאד אינטערעסאנטער א באך
עסקן. בונדיסטישער אלם טעטיגקייט געזעלשאפטליכער ווייטערס

 אלגעמיינער אן ווילנע אין אנגעהויבן זיך האט אקטאבער ו־טן6 דעם
 די געגעבן האבן שטרייק דעם צו סיגנאל ערשטן דעם שטרייק. פאליטישער

 פארשפרייט זיך ער האט זיי פון און באן פון אנגעשטעלטע די און ארבעטער
 ווילנע און לעבן, דאס אפגעשטעלט זיך האט באלד שטאט. גאנצער דער איבער

 גע־ אימפראוויזירט אין אינדערפריה 9 זייגער אויסגעשטארבן. ווי געווארן איו
 ארויסגע־ ס׳זיינען היטל. פרייען אונטערן מאסנמיטינג ערשטער דער ווארן

 איז זיי צווישן פארטייען. סאציאליסטישע פארשיידענע די פון רעדנער טראטן
 געדינט, ניט אים האט קול זיין גערעדט, ער האט שוואך ווייטער. אויך געווען
 זיינע האט וועלכער געווען, דאס איז ער אז געדענק, איך הארץ. טיט אבער
 אראפצונע־ פאדערט וואס רעזאלוציע, פארגעלעגטע א טיט פארענדיגט רייד
 זאל עס כדי פאטרולן, קאזאקישע די פון שמירה די שטאט פון תיכף־ומיד מען
 אויפגע־ גיך מינוט די איז רעזאלוציע די בלוט־פארגיסונג. קיין צו קומען ניט

 זיך מען האט באלד און איינשטימיג, עולם טויזנט׳קעפיגן פונם געווארן כאפט
 ביי שאס פראוואקאטארישער א מאכט. דער איר איבערגעבן געטאן ל^ז א

 שיסן גענומען האבן סאלדאטן אז דערצו, געבראכט האט שטאט־דומע דער
 זיי פון רוב דאס דערהרגעט. געפאלן זיינען מענשן עטליכע און עולם, אויפן
יידן. געווען זיינען

 א פאר הרוגים די פון לויה די אויסצוניצן באשלאסן האבן בונדיסטן די
 צופיל קיין אבער האט מאכט די רעזשים. צארישן דעם געגן דעמאנסטראציע

 ברענגען קען דאס אז מורא־האבנדיג, ערלויבן, געוואלט ניט לויה עפנטליכע
 *גא איר זאל פערזאן געוויסע א סיידן עקסצעסן, און צוזאמענשטויסונגען צו

 די זיך אויף נעמען צו ארדענונג. און רוה פולשטענדיגער דער פאר ראנטירן
 —געווען איז דאס בעלן. איין נאר געפונען זיך האט אחריות גרויסע דאזיגע

 *בא דאמאלסדיגע די לויט באזונדערס מיסיע, שווערע דאזיגע די און ווייטער.
 *אויסגע ווייטער האט פולווער, מיט געשמעקט האט לופט די ווען דינגונגען,

 אז אנטפלעקט, אלעמען פאר זיך ס׳האט קינסטלעריש. ממש גלאנצעדיג, פירט
קראפט. ארגאניזאטארישע גוואלדיגע א מיט טאן צו דא מ׳האט

 וועגן פלאן גאנצן דעם אויסגעארבעט דאמאלסט האט אליין ווייטער
 איט־ ר^ט ארדנערס, די באשטימט האט אליין ער לויה. דער פון סדר דעם
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 האט און דירעקטיוון, און אנווייזונגען נויטיגע די ארויסגעגעבן די פון ליבן
 ווערן אויסגעפירט וועט אלץ אז זיכער, געווארן איז ער ביז בארוהיגט ניט זיך

 זאגן מ׳קען קאלאסאלע,און פינקטליכקייט. און גענויאיגקייט גרעסטער דער מיט
 ארגאניזירונג דער אין אריינגעלייגט ווייטער האט פחות מענשליכע קיין ניט
 פאר" אלע איבער און געלונגען, גאנץ ארוים איז וועלכע לויה, דער פון

שטעלונגען.
 מענשן טויזנט דרייסיג פון ערך אן אז געזאגט, דאמאלסט מ׳האט

 היבשע געצויגן זיך האט פראצעסיע די לויה. דער אין באטייליגט דך האבן
 אייזן־פעסט; געבליבן איר ארום קייט די איז צייט גאנצע די שעה. עטליכע

 געגאנגען איז אליין ווייטער איבערגעריסן. ניט זיך זי האט מאל איינציגן קיין
 צום פנים מיטן זיך אומקערן אפשטעלן, זיך ער פלעגט מינוטנווייז בראש.
 פון נויטיגע, די געגעבן ער האט האנט אין טיפל רויטער א מיט און עולם,
האלטן. זיך מ׳דארף ווי און טאן צו וואס סיגנאלן באשטימטע פר״ער

 פאר־ ערשט און ארט, פון רירן גענומען לויה די זיך האט פריה גאנץ
 אלע פון מיטגלידער האבן דארטן בית־עלמין. אויפן אנגעקומעץ זי איז נאכט

 דער זיך איז נאכדעם און הרוגים, די געווען מספיד פארטייען סאציאליסטישע
 אין שפעט געקומען מען איז שטאט אין צוריק צוגאנגען. רוהיג גאנץ עולם
נאכט. דער

 איינדרוק׳ אימפאזאנטן שטארקן, א געמאכט האט וועלכע לויה, די איז אזוי
 שום א אן ארדענונג, און רוה גרעסטער דער אין בשלום, אריבערגעגאנגען

אינצידענט.

111.

 ויכוח דער—הרוגים. די פון ארוגות די אויף טרויער׳לענטע "הזמנם' דעם
 ווייטער׳ש—גופת. אגגענומענער דער—טרויער־לעגטע. דער פון נוסח דעם ווענן
 —הספד׳דרשה. קאנטארם פון איונדרוק דער—הספד. קאנטארם ד״ר פאר מורא

 ׳ם ט כ י ל ע ׳ ם ו ל ש אין אגטלויפט וויוטער—וויוטערן. $רעםטירן וזיל פאליציע
היטל.

 שייכות געוויסע א האבן וואס ווייטערן, וועגן פרטים פאר א נאך און
ווערן. איבערגעגעבן דא דארפן לויה, דערמאנטער דער צו

 ווייטער איז לריה דער פון טאג דעם פאר נאכט לעצטער דער אין
 "זמן" דער אז פארגעלעגט, האט און רעדאקציע אין אונז צו אריינגעקומען

 דער הרוגים. די פון ארונות די אויף טרויער־לענטע א ארויפלעגן אויך זאל
 פון מיטגלידער די מיר, האבן באלד געווארן. אנגענומען תיפף איז פארלעג

 אוים^ דער געבן מ׳זאל נוסח א פאר וואס באקלערן, גענומען רעדהקציע, דער
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 געוויסן א—איינער זיינם: פארגעלעגט זיך האט אונז פון איטליכער שריפט.
 טא־־ פייט; פון ווערטל א ארויסגעפונען האט צווייטער דער תנ״ך, פון פסוק

 וויצלען גענומען גאר זיך האט פעלעטאניסט, פרייטאגדיגער אונזער וויאוו,
 ניט טאלק קיין צו מ׳איז און וויילע, שיינע א אוועק ס׳איז קאלאמבורען. מיט

 חברים! אויסגערופן: האט און געדולד פון ארויס ווי ווייטער איז דא געקומען.
 קורץ עיקר דער זיין ס׳דארף צייט? די איר רייבט וואס איר? מארודעט וואט
גארניט! ווייטער און שארף׳ און

 כאראקטערי־ ווייטערס פון איינער געווען איז דאס—שארף״ און "קורץ
ליטעראטור. דער אין הן לעבן, טעגליכן אין הן דעוויזן סטישערע

געכאפט האט אביגדור בן־ רושם. א געמאכט האט אויסרוף ווייטערס
אפגעשטעלט. תיכף אלע האבן״זיך מיר וועלכן אויף נוסח, א פארגעשלאגן און

ניט זעהר און געלונגענער, קיין ניט גאר ארויס גראד איז נוסח דער
סטיליסטיש־ליטערארישער. קיין

אוועקגע־ האט "הזמן" פון רעדאקציע די רואם טרויער־לענטע, דער אויף
פאלגנדע די אנגעשריבן געווען זיינען הרוגים, די פון ארונות די אויף לעגט

ווערטער.
 קרבנות אומשולדיגע די )צו הפוליציה" לב שרירות של הנקיים "להקרבנות

ווילקיר"(. פאליצייאישער דער פון
 לויה דער אויף פארן צו אויסגעקומען גראד איז טאוויאוון מיט מיר

 ראבינער ווילנער דאמאלסדיגן מיט׳ן דראזשקע איין אין צוזאמען הרוגים די פון
ר. א ט נ א ק ד״ר

 פרא־ דער מיט אויסגעגלייכט פארבייפארנדיג זיך האט דראזשקע אונזער
באמערקט. אונז האט ווייטער צעסיע.

 אז זאגן, צוגעלאפן עמיצער מיר צו איז טומל אינמיטן בית־עלמין אויפ׳ן
 אפגעגאנגען זיינען מיר ווייטערן. אויפגעזוכט באלד כ׳האב מיר. זוכט ווייטער

אויער: אין איינגעראמט ווי מיר האט ער און ווינקל, א אין
 פאר ארויסצוטראגן זיך מיר קלייבן הרוגים די פון ארונות די ביי —

 מצב. הערשנדיגען דעם וועגן פראטעסט שארפן א און גרויסן א וועלט דער
 ער וואס אייגדרוק, דער הייליגער. א און דערהויבענער א איז מאמענט דער
 דאך וועט קאנטאר ד״ר אייער הייליג. פארבלייבן אויך דארף איבערלאזן, וועט

 למען אונז זאל ער אז אויפמערקזאם, אים מאכט זעהט דרשה׳נען. געוויס דא
רושם... דעם חלילה, מאכן, קאליע ניט השם

געענטפערט: אומגעפער ווייטערן דאמאלסט איך האב דעם אויף
 דאס האלט איך ריידן; ניט קאנטארן מיט דעם וועגן וועל איך —

טאקט. קאנטארס אויף פארלאזן פולקום זיך קענט איר איבעריג. פאר
געטראפן. האב איך און

 פארבייגייענדיג הספד־דרשה. געראטענע א זעהר געהאלטן האט קאנטאר
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 ארייגגעלאזן שפילקעס שיינע עטליכע אויך אפילו, פארזיכטיג גאנץ ער, האט
געוויינט. ביטערלאך ה^ט עולם דער און ביוראקראטיע, דער

* ♦

*
 קאנסטי־ מתן "לאחר געווען שוין ס׳איז טעג. עטליכע אריבער זיינען עם

 פעטערבורגער די אין אקטאבער־מאניפעסט. באוואוסטן נאכן ה. ד. טוציע",
 רעוואלו• די דערטרינקען צו באשלאסן דאמאלסט שוין מען האט ספערן הויכע

בלוט,.. יידיש אין באזונדערס און בלוט, אין ציע
 אין געזעסן אזוי מיר איך בין בייטאג, שבת געווען איז דאס איינמאל,

 )וועלכע והטבע", "החיים קינדער־זשורנאל העברעאישן דעם פון רעדאקציע דער
 "הזמן"(, פון רעדאקציע דער מיט וואוינובג איין אין געפונען דאמאלסט זיך האט
 שלום־עליכמ׳ן, מיט און ר ע נ ו ו ע ל ? רעדאקטאר דעם מיט געשמועסט און

 ביי אפגעשטעלט זיך האט און ווילנע, דורכגעפארן דאמאלסט גראד איז וואס
נאכט־לעגער. אויף לעווגערן

 בלאס און לעבעדיג ניט טויט ניט ווייטער אריינגעפלויגן איז אמאל מיט
אויסגערעדט: קאם ער האט וואנט די ווי הייזעריג און טוך, א ווי

 אן האבן לעבן דעם ווי מוז איך היטל, א יידן׳ איר, האט אפשר —
היטל!... אבדער

 זאך, גלאטע קיין ניט עפים איז דאס אז פארשטאנען, אלע האבן מיר
אפגערופן: ערשטער דער זיך האט שלום׳עליכם און

 טשעמאדאן אין האב איך היטל; מיין אן טוט און נעמט אט -
אנדערע... אן

 קאראקולענע שלום־עליכמ׳ם אנגעטאן און געכאפט תיכף האט ווייטער
געווארן. ניט מינוט די איז און היטל,

 באקומען פאליציי ארטיגע די האט דערוואוסט, נאכדעם זיך האבן מיר ווי
 באצייטנס דערפון איז ווייטער ווייטערן. ארעסטירן צו גיכער וואס באפעל דעם

פליטה. געמאכט האט און דערגאנגן
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 פון ייגגלאך די—צייטונג". "פאלקס בוגדיסטישער דער פון שכן א "הזמן" דער
 כאראקטע׳ א —טעותים. ם ג' ר ע ב נ י שטי הושע י—רעדאקציעם. ביידע די

 אנשטאט ל ו ע בחסד — מאגיפעטט. צרייטנם דעש ביקאליו — פאקט. ריסטישער
אויפנע. ווערט טעות דער—קאטארגע. טיט סטראשעט שטוונבערג—ל', א בחסד

ייבגלאך. די מ׳צושיידט — קלערט.

 צוויי ראמ׳ען ביי ווילנע אין געדרוקט זיך האבן 1905—6 יארן די אין
 פון לגלגול "פאלקסצייטונג", סאציאליסטישע יידישע די בלעטער: טעגליכע
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 די הגם "הזמן". דעמאקראטיש־בורזשואזער העברעאישער דער און "וועקער",
 דער־ דער ביי געפונען זיך האבן צייטונגען ביידע דאזיגע די פון רעדאקציעס

 דער מיט איינע פונדעסטוועגן זיי האבן טרעפ, איין אויף דרוקעריי מאנטער
 געווען זיך איז זיי פון יעדערער געהאט; ניט ומשא מגע שום קיין אנדערער

 און אינטערעסן באזונדערע אירע מיט זיך, פאר וועלט אפגעשלאסענע אן ווי
 נאר געשטאנען זיינען באציהוגגען נאהענטע אין דאגות. באזונדערע אירע פיט
 צוזא־ ביידע אווענט אלע פלעגן וועלכע רעדאקציעס, צוויי די פון יינגלאך די

 צוויי, א דארטן פארבריינגען און צענזאר צום גראנקעס די אוועקטראגן מען
 גע־ יינגלאך די פון צוזאמענגיין דאזיגער דער האט איינמאל ניט שעה. דריי

 שטיינבערג, יהושע צענזאר׳ דער אינצידעיטן. פארדריסליכע זעהר צו בראכט
 תמיד האט און בן־שמוגים, א פון זקן א געווען דעמאלט שוין איז וועלכער
 פאר "הזמן" אויפן אי "פאלקסצייטונג" דער אויף אי פייער א ווי געברענט

 כמעט געהאט האט ביוראקראטיע, דער קעגן טאן" העזה׳דיגן צו "שוין זייער
 יע־ צו דעם באמערקונג שטריינגע איז עס וואסער א מאכן צו טאג יעטווידער

 דעריבער און יינגלאך, די פארבייטן אבער ער פלעגט רוב דאס בלאט. נעם
 דער איבערגעבן געמיינט האט ער וואס דאס, אז טרעפן, אפט גאנץ פלעגט

 רעדאקציע דער איבערגעגעבן טעות, פי על ער, האט "הזמן", פון רעדאקציע
 ביידע אין אז באופן, פארקערט, אויך אזוי און "פאלקס־צייטונג", דער פון

 פאר־ צו אום מוח דעם ברעכן דארפן מאל יעדן זיך מען פלעגט רעדאקציעס
 ווערן וויילע א אויף פלעגט דעם צוליב און זיך, האנדלט דא וואט וועגן שטיין

אנדערער... דער אין איינער פון געלאפעריי א
 דא וועל איך מאל. סך א פאסירט האבן צופאלן "טרויעריגע" אזעלכע

 די פאר כאראקטעריסטיש מער איז וועלכער איינעם, בלוין בריינגען אבער
 אזוי־ דאמאלסטדיקע די אין פרעסע העברעאיש־יידישער דער פען באדינגונגען

טעג". "פרייע גערופענע
 ניקאלאי פון מאניפעסט א געבראכט "הזמן" דער האט טאג געוויסן א אין

 זיך האט מאניפעסטן, אלע פון נוסח סטערעאטיפישן דעם לויט צווייטן. דעם
 גאטס־גנאד(. מיט ה. )ד. אל" "בחסד ווערטער: די מיט אנגעהויבן יענער אויך
 זיך האט קארעקטאר, פון נאכדעם און זעצער פון פריער א פארזעהען, א דורך

 געליי־ ווערן געקאנט לייכט ס׳האט וואס עול", "בחסד בלאט אין אבגעדרוקט
 ווען אוונט, אין פארברעכער, א פון גענאד דער מיט ה. ד. עול", "בחסד ענט:

 האט גראנקעס, די מיט געקומען זיינען רעדאקציעס ביידע די פון יינגלאך די
 איז מעשה־שטן און—זיי פון איינעם אויף ארויפגעווארפן גלייך שטיינבערג זיך

 מיט און קולות מיט — "פאלקס־צייטונג" דער פון יינגל דער געווען גראד דאס
 טראגן, ניט מיר צו מען דארף מאניפעסטן קיין בייסער סטייטש, געשרייען:

 בלויז ניט דאך שמעקט דאס אקט? מין אזא אפטאן געדארפט דאס מען האט
 אט שוין, זאל !קאטארגע מיט סיביר, מיט אויך נאר בלאט, דאס צומאכן מיט

 • הא דבורים, אזעלכע דערהערענדיג רעדאקטאר! דער מיר צו קומען מינוט, די
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 אנש אוועקגעלאפן גלייך איז און ווען, און וואס געפרעגט ניט יינגל דער שוין
 און וויילע, קליינע א באר אריבער ס׳איז רעדאקציע. אין בשורה גוטע די זאגן
 פון רעדאקטאר דער שטייגבערגן צו אריינגעפלויגן איז לעבעדיג ניט טויט ניט

 אז אויפגעקלערט זיך האט דאן ערשט "פאלקסצייטונג". סאציאליסטישער דער
יוצרות... די פארביטן שטייבבערג האט דאס

 אז געמאכט, מ׳האט צושיידט. יינגלאך די מען האט אן דאמאלסט פון
 דורך אבער צייטן. באזונדערע אין צענזאר צום גראנקעס די טראגן זאלן זיי

 נאך איז וואס שייכות, איינציגע די איבערגעריסן דערוויילע זיך האט דעם
 נאך איז פרעמדקייט געגנזייטיגע די און רעדאקציעס, ביידע די צווישן געווען

געווארן. גרעסער

 "פאלקס־ דער פון מיטארבעטער צוויי נאר געמאכט האבן אויסנאם אן
 שטענדיגע געהאט האבן וועלכע ווייטער, א. און צביון ב. צייטונג":

 די באזוכט זעלטן ניט און "הזמן", פון מיטארבעטער די מיט פארבינדובגען
רעדאקציע.

7♦

 —"הזמן" פון דעררעדאקציע אין ^ייבגייער אלסאפטע ווייטער און צביון
לשון. ׳ס י ק ם ד א ש ער ב אין תקינים ווייטערם

 נאמען זיין )אונטער מיטגעארבעט צייט דערזעלבער אין האט צביון
 פארעפנטליכט ה^ט ער וועלכן אין "הזמן", אין אויך האפמאן( בן־ציון

 עלעקטרא־טעב־ וועגן באזונדערס פעלעטאנען, וויסנשאפטליכע אייניגע אויסער
 שפאר סאציאליסטישע יידישע פארשיידענע די וועגן ארטיקלען סעריע א אויך ניק,

 איז ער ווען מאל איטליכעס כמעט אז דערצו, געבראכט האט דאס טייען.
 פון ער פלעגט צייטונג", "פאלקס דער פון רעדאקציע דער אין אונטן געזעסן
 אונז ביי געווארן ארום אזוי איז און "הזמן", אין אויבן ארויפלויפן דארטן

 גרויש א אויסגעבראכן שפעטער צייט א מיט ס׳האט בשעת מענש. אייגענער אן
 פארלעגער, די מיט "הזמן" פון מיטארבעטער די צווישן געלט־סכסוך סער

 אנדערן קיין ניט צד אונזער פון בורר א פאר אויסגעקליבן דאן מיר האבן
צביונען. ווי

 ארויפש "פאלקס־צייטונג" דער פון תמיד במעט פלעגט ווייטער אויך
 די אויף פראגע איינציגער דער מיט שטענד׳ג און "הזמן", אין אונז צו גיין

 די אז קענטיג, יידישקייט?" אין חברים, עפים, זיך הערט "וואס ליפן.
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 ענגלין צו געווארן דאמאלסט שוין אים איז "פאלקס־צייטונג" פון י׳יידישקייט"
 געהאלטן אלץ נאך זיך האט ער כאטש באפרידיגט, ניט אים האט ער און
 וועלכער פאר און איבער לעבן מיר וועלכע שעה, די אז מייגונג, דער ביי
 ז^גש וואס "פארטאג", פון שעה די דאס איז קרבנות, פיל אזוי ברענגן מיר
ארט... אן אויף א ד אט פרימארגן ליכטיגן א אן

 זיך "הערט עס וואס דערגיין צו מעגליכקייט די ווייטערן געבן צו כדי
 לעצטן דעם בקשה, זיין לויט דערלאנגען, אים מיר פלעגן יידישקייט", אין

 אין אנגעקומען זיינען וואס בראשורן, און זשורנאלן העברעאישע בינטל
 קיינעם כדי ווינקל, א אין פאררוקן פעקל טיטן זיך פלעגט ווייטער רעדאקציע.

 און זיצן צייט געוויסע א אזוי זיך פלעגט און ארבעט, דער אין צושטערן ניט
 אומבאמערקט אזוי און ווארט, קיין קיינעם טיט אויסריידנדיג ניט לייענען,

אוועקגיין... זיך

 אינמיטן געווען מפסיק ווייטער האט איך, געדענק מאל, אייניגע נאר
סבה: וועלכער צוליב אט און שווייגן, זיין געבראכן האט און לייענען, זיי

 יונג־פאר־ דער רעדאקציע, דער פון סעקרעטאר דאמאלסטדיגער דער
 מיט אנגעפירט האט וועלכער בערשאדסקי, שריפטשטעלער שטארבענער

 פעדאנט גרויסער א געווען איז פרעסע", רוסישער דער "פון רובריק דער
 אנגעש תמיד זיך האט און איבערזעצונג, דער פון ריכטיגקייט דער בנוגע

 זיך מיט זאל וועלכער ווארט, העברעאישן דעם אויסצוגעפינען שטרענגט
 אים דאס זיך האט טאמער ווארט. רוסישן פונם ניואנסן אלע אויסדריקן

 די צו זיך ווענדן צו טבע די געהאט שוין ער האט איינגעגעבן, גיט
 אויס? ווער מיר איד קענט אפשר פראגע: דער מיט מיטארבעטער אנדערע

 דאזיגער דער אויף אט ווארט? העברעאישן דעם אין און דעם אין העלפן
 מיר ווי אפגערופן: מאל וויפיל ווינקל זיין פון ווייטער זיך האט פראגע
 וועלכער בערשאדסקי, ווארט,און ר דע און ר דע געפאסט דא וואלט דאכט,

 תמיד פלעגט געשמאק, שפראכליכן אנטוויקלטן שארף א באזעסן האט
 דערביי ווערטער. ע נ י י ז מיט באנוצן זיך און ווייטערן מיט זיין מסכים

 א ביי העברעאיש: ליגט עס וואו זעהט אט—אויסגעדריקט: אמאל זיך ער האט
 ניט דאן האט אונז פון קיינער "סיעווערא־זאפאדני־גאלאס"... פון־ מיטארבעטער

 האט ער אז און העברעאיש, אונטערשרייבן אמאל כאפט ווייטער אז געוואוסט,
 אים האט ם ע ה - ד ח א און ״השלח״, דעם שיר א שיקן געפרובט אויך שוין
צענזור... דער פאר מורא מחמת נאר אפגעדרוקט ניט
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זגן.

 כא• זיין—"הזמן". פון רעראקציע דער אין מיטארבעטער אלם ל א ר ש ן׳י פ
 דים• זייערע—בן׳ישראל׳ן. א־יף אויפמערקזאש ווערט ווייטער—ראקטעריסטיק.

 ווייטערם א־יף געדאנקען אר־יסגעזאגטע בףישראלם פון השפעה די—קוסיעם.
ענליב• סימבאלישע די—נשם־ת. ארומבליאנדזענדיגע צוויי—ווערק. קומענדינע

טויט. ביידנם זייער פון קייט
*

 געווארן ערשט ווייטער איז "הזמן" אין באזוכן זיינע בשעת ריידעוודיג
 דער מיטארבעטער אלם רעדאקציע אין אונז צו אריין איז עס ווי נאכדעם

 אין האט בן־ישראל דאזיגער דער פופס(. ל. )י. אל ישר בן־ שריפטשטעלער
 נשמה יונגע בן־ישראלס אזיך ווייטערן. מיט ענליכעס פיל געהאט פרטים כמה
 אומצופרידג־ גייסטיגער פון געפלאטערס און געצאפלט אים אין תמיד זיך האט

 פאר־ פון צונאגטער א און אצועקבערטער געווען איז מוח זיין אויך הייט;
 אים מען האט "הזמן" אין זוכעניש... פון גריבלעריי, פון ספיקות, שיידענע

 בן־ישראל, ער, פרעסע". העברעאישער דער "פון אפטיילונג די אפגעגעבן
 פאר־ פון אלע די איבערגעווייטאגט און איבערגעטראגן זיך אין שוין האט וועלכער
 און טעאריעס אריינגעווארפענע גאס יידישער דער אין דאמאלסט זייטן שיידענע

 אייג־ קיין און צופרידן, געשטעלט ניט אים האט איינציגע קיין און לאזונגען,
 מיינונגען, פרעמדע ציטירן געדארפט האט ער—בארוהיגט, ניט אים האט ציגע
 לויט באלייכטןזיי און איבערגעקייטע, מאל פיל און אויסגעדראשענע רוב דאס
 דורך געצוואונגען געווען איז וועלכע רעדאקציע, דער פון שטאנדפונקט דעם

 שטראם.., מיטן שווימען צו און לאווירן צו תמיד עקסיסטענץ־באדינגונגען אירע
 רוב דאס פולט, ביים טאג־טעגליך געשטאנען אזוי בן־ישראל זיך איז

 ער פלעגט דערביי געשריבן; האט און בלאסער, א און אויפגערעגטער אן
 פרובן עפים אויך מאל א און אונטערשמייכלען, איראניש־ביטער אפט גאנץ

אליין... זיך צו טאן רעד א

 האט ער פארבייגיין; געקאנט ניט בן־ישראלן דעם אט האט ווייטער און
 דאס י ז איז שפראך. א האבן הערצער אויב געקאנט. ניט ארגאניש עם

 צו־ אינסטינקטיוו, ווי ביידע, זיך האבן זיי וועלכע דורך שפראך, יענע געווען"
 בן־ישראלס צו צוגיין און אויפהויבן ווייטער זיך פלעגט מאל פיל זאמענגערעדט.

 אזוי און מאן, אפרעג אים פרובן עפים אים, לעבן אוועקשטעלן זיך פולט,
 אין ווערן פארוואנדלט באלד פלעגט וועלכער שמועס, א פארפירן ארום

 און טעמפעראמענט, מיט היץ, מיט רעדן פלעגט בן־ישראל דיסקוסיע. הייסע א
 אינטערעסאנטעסטע דאס און געלאסענער, איינגעהאלטענער, ביסל א—ווייטער

 פונאנדערגיין געמעגט זיך האבן זיי ווי אז געווען, איז מערקווירדיקסטע און
 בשותפותדיגעס און געמיינזאמעס פיל געלעגן דאך אין מיינונגען, זייערע אין
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 זייערע פון קאנצעפציע גאנצער דער אין דענקונגם־ארט, גאנצער זייער אין
געדאנקן. ארויסגעזאגטע

 בן־ישראלם פון עטליכע זכרון אין פארבליבן מיר זיינען היוט עד באך
ווייטערן: מיט געשפרעך א זיינעם בשעת פראזן

 בערוועבעס? אלטע די אויף א ד שוין אט איר, זאגט יען׳ בו מ׳זאל —
 מוז ר ע יי פ אין אוועקגיין, אלצדיגג פריער א דאס דארף רויך אין ביין!
 יעמאלט ערשט בלייבן; ניט דארף ופליט שריד קיין ווערן׳ כלה אלץ דאס
רענעסאנס... צום ארבעט, דער צו צוטרעטן קענען מען וועט

 ווייטערס איבערגעלייענט בערך׳ ארום, פיר יאר א אין האב איך בשעת
 שוואכן א געהערט עפים כ׳וואלט ווי געדאכט מיר זיך האט ר", ע י י פ ין "א

פראזן... בן־ישראלס יענע פון אפקלאנג
 בן־ישראל זיך האט אמאל ווי דערצו, נאך מיך דערמאן איך ווען און

ווייטערן: מיט שמועס איבמיטן פונאנדערגעשריען
 מענשן פון זיך אפגעוואויבען אוועקגיין, מען מוז מדבר דער אין —

 און מען דארף מען שטו טאן׳ צו וואט האבן ניט קיינעם מיט מען, דארף
 צי ווייס, ווער געדאנק׳ דער מיר אין זיך דערוועקט—רעדן, ניט קיינעם מיט
 ווייטערן ביי ערגעץ־וואו פארוואלגערט פראזע י ד אט ניט אקארשט זיך האט
 אין ציגל א פאר געדינט ניט ארום יאר עטליכע אין אים האט און מוח, אין

מער"? שטו ר ע "ד דראמע זיין פון בנין דעם
 מיט שמועסן טעארעטישע אפטע ווייטערס אז יתכן׳ לא איז עס ווארום

איבערגעלאזן. האבן ניט עפים אים אין זאלן בן־ישראל׳ן

 נשמות ארומבלאנזענדיגע יונגע צוויי—בן־ישראל׳ן ט מי ר ייטע ו ו
 איי־ און אמת. דעם געזוכט און זיי האבן ארומבלאנדזעט געווען. דאס זיינען
 אומברחמגות־ זיי האט געזוכט, האבן זיי וואס געפינען צו באוויזן האבן זיי דער
טויט. דער אוועקגערויבט דיג

 טרא־ זייער אין אריך געהאט ביידע זיי האבן ענליכקייט סימבאליסטישע א
 זייערע פון זיך פונאנדערבליהען רעכטן דעם אין זיי זיינען ביידע סוף׳ גישן

געשטארבן. אופן אומנאטירליכן אן אויף טאלענטן
 זיך האט און טייך, בערנער אין אריינגעווארפן זיך האט ל א ר ש י ־ ן ב

 געווארן א"קדוש" פסח של שביעי אום פאראיארן איז ווייטער דערטרונקן.
לעגיאנער... פוילישן א פון קול דער דורך
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 באציהיננ זין—עלנט. זיך פילם וויטזגר—וויטערן. טיט באנעגעניש לעצטע מין
 וויטער — ענציקלאפעדיע. ידישער א פון אויסגאבע פראיעקטירטער דער צו

 ,הים• אייפ׳ן איט טיט זיך צוזעגענען מין — ידיש. זין אין תקינים די ווענן
בערנל. טארישן׳

 לעצטע דאס !.919 פסח של שביעי אום געווארן דערהרג׳ט איז ווייטער
 בעט דער ביי פסח טאג צווייטן דעם געטראפן אים מיט פיך איך האב באל

 אוב־• בשעת אוועק. צוזאמען ביידע דאן זייבען פיר סקי׳ן.—אב קראנקען פונ׳ם
 שוין דך האט ער צי געפרעגט, אים איך האב גאס דער אויף געשפרעך זער

דעווענישאק. אץ פאמיליע זיין פיט געזעהן
זיפץ: שטילן א פיט געעבטפערט פיר ער האט דעם אויף

 זיך• זעהן צו וועכען פיט ביטא פער דארטן פיר פאר שוין ס׳איז —
 פאר א פיט ערשט פאטער פיין און געשטארבן, לאנג שוין אין מוטער כיין
 געהאט באך איך האב טאפער אקופאציע. דייטשער דער אינפיטן צוריק יאר

 ן ט ר א ד איז און סיביר, אין פיר צו קומען געדארפט ער האט ברודער, א
געשטארבן.

 ער האט ארום וויילע קלייבער א אין געווארן. אנטשוויגן ער איז דערביי
אליין: דך צו ווי געטאן זאג א

 צוועלף מערקווירדיג! און וועלט. גאטס אין עלנט דאם פען איז אזוי —
 —סיביר אין רעדט ווער היינט שטעטל, מיין פון אוועק איך בין יינגל א יאר

 פונדעסטוועגן און לגמרי, אלעמען פון אפגעריסן געווען דאך איך בין דארטן
 היים־ א איז אויס, ווייזט עלנט, געפילט. ניט עלנט קיינמאל נאך מיך איך האב

זאך...
געזאגט: ער האט פויזע קליינער א נאך
 זעהן כאטש היים... א אראפכאפן פסח נאך פרובן מיך איך וועל דאך —

מצבות... די מיט דך
 אים האב און טעמע אבדער אן אויף ארויפפירן געוואלט אים האב איך
 געקו־ איז וועלכער מיוחד, שליח מיט׳ן געזעהן שוין זיך האט ער צי געפרעגט,

 אץ מיטצוארבעטן שריפטשטעלער יידישע אנגאזשירן צו פעטערבורג פון מען
ענציקלאפעדיע. יידישער גרויסער פראיעקטירטער דער

שארף. און קורץ תשובה זיין געווען איז—מיר! פאר ניט —
 ענץ, גאבצן פונ׳ם קאנטעט ניט איז ער אז פארשטאנען, אים ■אן כ׳האב

בארירן. געוואלס ניט ענציקלאפעדיע דער וועגן פראגע די מער שוין האב און
 דך האט ער צוריקגעקערט. דעם צו אליין ווייטער אבער דך האט
אפגערופן:
 האלט איך קולטור? כיין פלייצעם די אויף טראגן זאלן ע ד מ ע ר פ —

פאסיג. פאר ניט דאס
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 —פארוואונדערט געפרעגט אים איך האב—"פרעמדע"? הייסט רואם —
מלוכה! די

פארגעסן... גאר כ׳האב מלוכה! די אך —
איראניע. ביטערע א געהערט זיך האט זיין^שטים אין און
גערעדט. ניט דעם וועגן שוין ער האט מער און

 אים האב איך ט". ל ע וו ר ע י י "נ דער צו אריבער איז געשפרעך אונזער
"קינדהייט". גארקי׳ם פון איבערזעצונג זיין זעהר געפעלט מיר אז געזאגט׳

 מיר ער האט—"געפראוועט"? מיר מ׳האט ווי געזעהן אבער איר האט —
שמייכל. א מיט געפרעגט

 אבער ווער איך ;—געענטפערט אים איך האב—(*געזעהן האב איך —
ריכטיגער. דאך בלייבט געשריבן האט איר ווי נתפעל. שטארק ניט *ערפון

 זייט איר — קאפ מיטן צוגעשאקלט ער האט — אזוי... אויך כ׳מיין —
געווען. ניט רעדאקטאר קיין קיינמאל אפנים, אבער,

דאס? איר זאגט וואס אנטקעגן —
"פראווען?.. דארף רעדאקטאר א אז ניט, דען איר ווייסט —

 אונטערגעפירט דאמאלסט אים איך האב ווייטערן מיט אזוי ריידינדיק
רן. יגע נ ביי געוואוינט דאן האט ער קווארטיר. זיין ביז במעט

 פונאנדער־ דעמאלט אים מיט מיך האב איך אז היינט, מיך דערמאן איך
 אים מ׳האט וועלכן אויף וואוינונג, זיין פון ווייט ניט בערגל, אויפ׳ן געזעגנט

דערהרג׳ט. ארום טעג עטליכע אין
געווען: זיינען ווערטער לעצטע זיינע

 זעהר ארויס איז ער בילד; ס נ א מ ר ע ב י ל פארטיג געווארן איז היינט —
(,**איינדרוק אן מאכן דארף ארטיקל אייער ביי פאטאגראפיע די געלונגען.
צושיידט. זיך מיר האבן דעם ביי
 טראכטן, געקאנט ניט מינוט יענער אין האט ביידן אונז פון קיינער און

אייביג... אויף זיך מיר צושיידן דאס אז

איבערזעצונג. דאזיגער דער פון הגהה די האלטן צו א־יסגעקומען ראן איז מיר *(
 דער פון ביכל צווייטן אע׳ם ליבערמאנען וועגן $רטיקל מיין ער האט געמייגט **(

וועלט". "נייער
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