


ע ש ט י נ וידריך פ



את מען וואט מיווערמ, ווי

בעשיץ5ג.אי

"^ורעם"־סרשע פארל^



3*61 י0^1ו^<63

1^1•.^/

ט פ נ א ה ה. געצייכנט פ^רטרעט און הילע

 מץ1£מם16^ א1£725611£
£ 6 0 £

 ז?261^< ,א ג 3 8 £ 8 7 ¥ ס ג
 ץ^63.ת^\ "7אס^1£" ע^3ז523^3 1929.

0(16110 (1טז1.( ”0ז3(13" א0ץ¥011ק1ו:1 22



ע. עד ר פאר

 א קומען קאן עס אמת: אן דאך אבער מערקווירדיק, אפשר ס׳איז
 די מיט שפראך, בולטסטער שארפסטער, דער מיט רעדן און גייסט טיפער

 — ווערן, פארשטאנען נישט ער זאל דאך און רמזים און משלים שטארקסטע
 ווייל ?... פארשטאנען נישט ער ווערט אזוי, רעדט ער וואס אפשר, דערפאר צי

 טיפסטן יענעם העראקליט, חכם גריכישן אלטן דעט מיט געשען דאס איז אזוי
 גע־ און קלארסשן צום געזען האט וועלכער אלטערטום, אין גייסט גרעסטן און

 דערהאלטן — !געשיכטע דער פון איראניע א, - האט און שארפסטן צום רעדט
 גרעסטן דעם מיט געשען אויך דאס איז אזוי און טונקעלער"; "דער נאמען רעם
 יאר־ פארגאנגענעם( פון נאר בישט )און פארגאנגענעם פון גייסט טיפסטן און

 זיך — באמת רעכט ן ט ס ע ר ג מיטן און — אגב האט וועלכער הונדערט,
 ך י ר ד י ר פ — העראקליט, מיט פארוואנדט נאענטסטן צום גייסטיק געפילט

ע. ש ט י נ
 "אין שאפן, זיין פון יאר לעצטן אין ער שרייבט זומער", היינטיקן "נאך

 וואגיקער צו וואגיקער, מיין מיט געווען אימשטאנד וואלט איך ווען צייט, א
 פרא־ א מיר האט אריבערצווועגן, ליטעראטור פין רעשט גאבצן דעם ליטעראטור

 איך אז פארשטיין, צו פריינטלעך געגעבן אוניווערסיטעט בערלינער פון פעסאר
 נישט לייענט אזעלכעס :באנוצן פארם אנדערער אן מיט פונדעסטוועגן מיך זאל

 איז אומגעהערט אפילו און אומפארשטאנען אינגאנצן באך אזוי אט קיינער".
 ארום געהערשט האט עס :שאפן זיין פון צייט לעצשער דער אין געווען ניטשע

 די :נאכמער און שטילשווייגן. אבסאלוט אן — דייטשלאנד אין בפרט — אים
 צוריק־ זענען מיטגעגאנגען, אים מיט תחילת זענען וועלכע נאענטע, די פרייבט,

 אומדער־ זיין און שווונג אומגעהויערן זיין מחמת דערשראקענע ווי געטרעטן
פאר מער אלץ ווערט און אליין אינגאנצן בלייבט ניטשע וואגן. מוטיקן הערט
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 זיין ווערט אייבזאמקייט, דער אין דארט, אבער אייבזאמקייט. דער פון שלובגען
 צוגלייך אבער איבטעבסיווער. וואסאמאל שאפט און געשפאבטער אלץ גייסט
 פאר באטירט ניטשע געוואלטיקער. אלץ פריינט נייע באך דורשט זיין ווערט

 מיט־ פיל מ׳האט ווען טראגעדיעס, גרעסטע די פון איינע אפשר איז "עם זיך:
 לאזט ער און מיטטיילן", זיך מ׳קאן וועמען די, נישט מ׳געפיבט באר צוטיילן,

:רוף זיין הערן

!יוגבט״צייט צווייטע י לעבבס־מיטאג "א,
!זומער״גארטן א,
 !ווארטן און אויסקוקן און שטיין אין גליק אומרויק

 גרייט, א, באכט, און טאג האר, איך פרייבט אויף
!״ צייט ס׳איז ! צייט ס׳איז קומט ! פרייבט ע י י ב אויף

 ווערק, זיינע אלע באטראכט —געדענקען מען דארף דאס און — ביטשע אבער
 גלייכפאר• צו זייבסגלייכן, צו אויסגעווארפן נעצן, פאר שאפובגען זייבע אלע

 פארמאס־ און פארבארגן ערגעץ זיצן זיי אז אים, זיך דוכט עם וואס וואבדטע,
 ווערן צו און זאמלען צו זיך כדי רוף, זיין דערהערן באר דארפן זיי און קירט
 ס׳איז "ווער :זאגן צו עס ווייסט ער עי, גלויבט אזוי און מיטשאפער. זייבע

 )ביים דערביי לעבט דער וועלן, פון ך י ו ה דער מיט פארוואבדט אבער נזיר
לערבעך. פון עקסטאזן אמתע איבער שריפטן( זייבע לייעבען

 געוואלטיקער פון יאר דאס (,1888) שאפובגס־יאר לעצטע דאס קומט עם
 גע. דער אין גלייכן זיין בישט האט וואס פרוכטבארקייט, און געשפאבטקייט

 זיכער־ אומשטערבלעכער מיט "קריצט ער ווען שאפובג, גייסטיקער פון שיכטע
 אב־ דעם באך אייבם שליידערט און לוחות" קופערבע אויף אות באך אות קייט
 אנגעלייגט שוין זעבען עם שלימות. און קראפט אומגעהויערער פון ווערק דערן

 לעצטער זיין פון לעזובג דער פאר ער שטייט שוין בבין, לעצטן צום ציגל די
 קע־ א מיט פול איז ער און ווערטן", אלע פון "איבערשאצובג דער אויפגאבע,

 פון מאכט, אייגעבער זיין פון זעלבסטגעוויסהייט און שטאלץ פון געפיל ביגלעך
 די געווארן דערווייל איז נאך גרעסער אלץ אבער גרויסקייט. אייגענער זיין

 ,,גאלדענעם דעם אין און אים. ארום שווייגן דאס מער אלץ און אייבזאמקייט
 אקטאבער, ־טן15 דעם געבורטס־טאג, זיין אין יאר, יעבעם אט פון הארבסט"

 פרא־ דעם אויף בליק א ווארפן צו אליין, זיך פאר צוערשט אן, ביטשע הייבט
 אט ער געפיבט געלובגען צו אבער שאפן, גאנצן זיין און לעבן זיין פון צעם

 ־דער ציל דעם איבער קערט ער און שפאס, א דערמיט מאכן יאל ער אז דאם,
 רעפרעזעב־ צו אויף גערופן, האמא" ,,עקצע שריפט, די אט באשטימט ער :פון

 אקט אומדערהערטן אייבציקארטיקן דעם פאר גראד וועלט דער פאר זיך טירן
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 שט״לשווייגן אבסורדע דאס אויפרייסן ארו□ אזוי ארן "איבערשאצונג" דער פון
דא. איו ער וועלכער צוליב זאך, דער ארוס ניין, אים, ארום

? ניטשע דאס טוט אופן וואסאר אויף אבער
 גלייך איז און אנטפלעקט וואס נאר אים האט וועלכער בראנדעםן, צו

 אין ניטשען פארשווייגן דעם צוליב צארן זיין אויס דריקט וואס ערשטער, דער
 האב איך וואס וויסן, זאלט איר ווען "א, :לעצטער דער שרייבט דייטשלאנד,

 א מיט גופא מיך דערציילט איצטער האב איך----------אנגעשריבן. נאר־וואס
 ------האמא״. ,עקצע הייסט בוך דאס וועלט״היסטאריש. ווערן וועט וואס ציניזם,

 מיט — ווערטן״. אלע פון איבערשאצונג דער ״צו פארשפיל דאס איז גאנצע דאס
 גלייכן, און ביישפיל אן דאקומענט א זיך וועגן געגעבן ניטשע האט האמא" "עקצע

 דעם פריינט, לעצטע זיינע פון איינעם צו שרייבט ער אליין. דאס ער פילט אזוי און
 "ליטעראטור", באגריף דעם אריבער אזוי שטייגט "אזעלכעס גאסט: פעטער מוזיקער

 ווערטלעך, שפאלט, עס גלייכן: דער נאטור דער אין אפילו אייגנטלעך פעלט עם אז
 סופער־ העכסטער — העלפטן צוויי אין מענטשהייט דער פון ע ט כ י ש ע ג די

 אויף געווארפן ניטשע האט האמא" "עקצע אין .. ט י מ א נ י ד פון לאטיוו
 א ווען האט עס ווי ליכט, שארפסטע העלסטע דאס שאפונגען זיינע און זיך

 מייסטער־ און ווונדערלעכע אומפארגלייכללך גיט ער טון; צו אזוי באוויזן גייסט
 יעדעס וועלכע פון צושטאנדן, יענע פון אנאליזן און שילדערונגען האפטע

 חסת ק1ת5 דאס איז האמא" "עקצע ארויסגעשפרונגעף; איז זיינם ווערק
 קלאר, אים איז עס טאקי, דאס ווייסט ניטשע און זעלבסט־אנאליז. טיפסטער פון
 אין מעגלעכקייט פון גרענעץ אויסערסטע די דערגרייכט ער האט דערמיט אז
 יענער אין פריינט זיינע פון איינעם צו שרייבט ער ווייל הינזיכט. דער אט

 נישט זיז שום קיין מער אן איצטער פון עם האט באטראכט, "אלץ צייט:
 בין, איך ר ע וו פראגע, די האב איך שרייבן; און רעדן צו מיר ר ע ב י א

 אייבי" נאענטסטע די אויף דרוקן, פיר וואס האמא", "עקצע שריפט דער דורך
 ".------קימערן נישט מיר וועגן ווייטער זיך מ׳זאל אוועקגעלייגט. 03 0010 קייט
 זייט", יענער אויף "אוועקגעשטעלט ווי ניטשע זיך באטראכט האמא" "עקצע מיט

 די אן הייבט דערמיט אז דענקט, ער און מענטשהייט׳/ דער "איבער
לעבן. זיין פון קאטאסטראפע" ׳,טראגישע

 נעבג־ זיין פון צייכן דעם אונטער גרונט אין שטייט בוך גאנצע דאס
 געזיכטס־ דעמדאזיקן פון און ז", י א ן ע מ ס א וו ט, ער מ׳וו י "וו : טיטל

 זאך, א פון מין דער העכער "וואס ווערן. באטראכט ווערק דאס דארף פונקט
 מיינט זין דעם אין אט זאראטוסטרא. זאגט אייך/ זיך זי גיט זעלטענער אלץ

 וועמענס דער, איז ער און געלונגען, ווונדערפול ממש איז לעבן זיין אז ניטשע,
..." אציל ליניע, גראדע א ניין, א יא, ״א :הייסט עס גליק פון פארמולע
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 דענקמאל, ביישפיללאזע ארן איינציקארטיקע דאס איז האמא" "עקצע
 ערטער* דערגרייכט עם שטעלן. צר אליין זיך באוויזן ווען האט מענטש א וראם
 איך ווען "היינט, זעלבסט־אפאטעאזע. ארן פאטאס פון מאס העכסטע די ווייז
 ״.— בליצן מיט נאר ווערטער, מיט מער נישט רעד איך ווו הויך, א אין בין

 ווי אזוי דיסטאנץ, דער אין איועק זיך שטעלט און אליין זיך גרייסט ניטשע
 דאס וואלט ווער ווייל צוקונפט. ווייטער דער אין ווערן געזען דארף ער

 געוואגט דאס וואלט ווער אליין, אים חוץ א און אליין ער ווי אזוי געקאנט,
 טיף־אין־זיך־ טיף*בליקנדסטער, דער אט אליין, ער נאר ווי טון, געדארפט און

גייסט. אריינבליקנדסטער
 זיך קאן עס געפיל וואסאר מיט פרעגן, זיך נישטווילגדיק מען מוז לסוף

 הערלעכסטן פונט מאנומענט אויטאביאגראפישן דעם אט פון לייענער דער שיידן
 און פארקערפערוגג די אינגאנצן געווען איז וועלכער גייסט, שעפערישסטן און
 פאר* אלדאם "דערלייזן קאנען זאל וואס דעם, נאך בענקשאפט פון פייל די

 פחד אניוארפן עס וועט פיל אויף אז אומגעוויס, נישט איז עס — גאנגענע״.
 עג־ אז צוגלויבן, נישט זיך וועלן זיי און אומהיימלעכקייט ווייניקסטנס אדער
 אנדערש, עפעס נישט זען דערין לסוף וועלן און מעגלעך, טאקי אין לעכס

 פארבא־ "עכטן, זעלטענערן, יענעם אבער ...גרויסקייט״ פון ״פאזע — ווי
 מאס העכסטער דער אין אנפילן נאר ווערק דאסדאזיקע קאן לייענער" שטימטן

פרייד. דערשיטערנדער טיף מיט

.1929 פעברואר ע, ש ר א וו

^ייבעשי^, נ.
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פארווארט

 איך ררען טאג, דער איז ווייט נישט אז פארויסזעענדיק,
 פא־ שווערסטער דער מיט מענטשדהייט דער צו קומען מוזן 1ורעל־

 געווארן, געשטעלט אמאיל איז ורען איר איז וועלכע דערונג,
 אין בין. ך י ר ע רו זאגן, צו נויטיק פאר איך האילט

 האב איך ווייל רריסן: באדארפט עם מען וואלט גענומען גרונט
 נישט־ דאס אבער מיר. וועגן עדורת" "זאגט וראם געגעבן, עפעס

 אויפגאבע מיין פון גרויסקייט דער צורישן פארדהעלטניש גלייכע
 ארוים־ זיך דהאט בני־דהדור מיינע פון ט יי ק נ יי 1ד־ ק דער און

 מ׳דהאט נישט געד־זערט, מיך מ׳דהאט נישט דעריך־וואס געוויזן
 ד־תשבון; אייגענעבם מיין אויף לעב איך געזען. אפילו מיך

 ס׳איז ?... ?לעב איך אז פאראורטייל, א נאר אפשר ם־איז
 וראם /,"געבי^דעטן א עפעם מיט טון שמועם א זאל איך גענוג,

 מיך זא*ל איך פדי אויבער־ענגאדיך אין זומער־צייט פארט
 אומשטענדן די אט ביי ט... ש י נ ילעב איך אז איבערצייגן,

 געוורינדהייט מיין קעגן גרונט אין איז דאם דהגם חוב, א עם איז
גראד אינסטינקטן, מיינע פון שטא^לץ דעבש קעגן מער נאך און
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 ר. דע און ר ע ד בין איך 1יי?- וו י ך י מ ט ר ע ה זאגן: צו
ל! כ ־ ם ד ו ק מיך ט יי ב ר א פ נישט

,2

 קיץ שרעק־געשטא^ט, קיין נישט דורכוים למשל בין איך
 דעם צו קעגנזאץ־נאטור א אפילו בין איך - מאראל־^־מאנסטער,

 גע" פארערט טוגנטד־זאפט ווי ביזאדהער איז רר$ם מענטש, מין
 געדהערט דאם גריי^עך אז מיר, זיך דוכט אונז, צרוישן ררארן.

 דיאניזאס, פילאזאף פונט תלמיד דער בין איך שטאד־^ץ. מיין צו
 דהייליקעד. א איידער םאטיר, א זיין ררעד־^ן בעסער רראלט איך
 מעגלעך מיר איז עם שריפט. דידאזיקע לייענען אבער מען 1זא?"־

 גערהאט נישט אפשר גאר דהאט שריפט דידאזיקע גע?־־*ונגען,
 לדסטיקן א אויף קעגנזאץ דעם אט אויםצודריקן רדי זין, אנדערן קיין
 ויראלי איך וראם עצטע,1?־־ דאם אופן. מענטשן־פריינטלעכן און

 פון "פארבעםערן". צו מענטשהייט די זיין ווא^ט פארשפראכן,
 מעגן אד־׳טע די ;געצן נייע קיין אריפגעשטעלט נישט ררערן מיר

 פאר ווארט )מיין ן צ ע ג באדייטן. פים יימענע1?־ רואם לערנען,
 צו גיכער שרין געד־הערט דאם - ן פ ר א רו מ ו א "אידעאלן"(

 פאר־ מאם דערזעלבער אין דהאט רעאליטעט די מלאכדה. מיין
 1רויפי?־ אריף ררארו־האפטיקייט, איר זין, איר ררערט, איר ד־^רירן

 די ררעל־^ט... אידעאלע די גערוארן אויסגעטראכט ס׳איז
 אונזער אריף - וועלט" "כל־^רמרשטע די און ׳,וועלט ״אמרתע

 טעט...י1רעאל־ די און ורע^ט אויסגעטראכטע שרן:די1?־־
 אי" קללדה די געררען עד־ד־זירט איז אידעאל פון שקר דער
 טיף איט צוליב איז גופא מענטשד־הייט די רעאליטעט, דער בער
פאל״^ש און פארכזובט אינסטינקטן אונטערשטע אירע אין ביז
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 ע ק י ד כ פ י דה די פון פארגעטערונג דער צו ביז - געווארן
 פאר פאראן ערשט איז עם וועלכע אין די, זענען עם ווי ווערטן,

 ט כ ע ר הריכן פארן צוקונפט, פאר געדייונג, פאר ערבורת די איר
צוקונפט. אויף

.3

 שריפטן, מיינע פון ל־^ופט די אטעמען קאן רואם דער, -
 ע ק ר א ט ש א דהויכקייט, דער פון לופט א איז דאם אז ווייסט,

 נישט געפאר די איז אנישט באשאפן, איר פאר זיין מ׳מוז ופט.1/־
 איינ־ די נאענט, איז אייז דאם פארקילן. צו איר אין זיך קליין,

 אין ד־׳יגן זאכן אלע רויק ווי אבער - אומגעדהויער איז זאמקייט
 !זיך ר ע ט נ ו א מ׳פילט פיל ווי י מ׳אטעמט פריי ווי י כטןיד־

 געלעבט, און פארשטאנען ביזאדהער זי דהאב איך ווי פילאזאפיע,
 דאם - בערג דהויכע און אייז צררישן לעבן פריירויליקע דאם איז

 עבן,1?־ אין אריסטערלישע און ררונדערלעכע אלדאם פון אויפזוכן
 דורך געווארן גערודפט דהיינט ביז איז רואם דעכם, אלעס פון
 גע־ מיר האט עם וועלכע דערפארוגג, לאנגער א פון .1מאראד־ די

 האב פארבאטענע, דאס פון געביט אינכם רואנדערונג אזא געבן
 גע־ זיין ורא^ט עם ווי אנדערש, זייער אויסגעלערנט מיך איך

 ביז־ די גערוען גררכם האבן וואס הבורת, די באטראכטן ווונטשן,
 אנטפלעקט זיך דהאט מיר פאר :אידעאלן און ^7מארא איצטיקע

 פסיכאלאגיע די פילאזאפן, די פון געשיכטע פארבארגענע די
 1וויפיל־ פארטראגט, אמרת וויפיל נעמען. גרויסע זייערע פון

 וואס מיר פאר געווארן איז דאס אט ? גייסט א ט ג א וו אמרת
 )-דער טעורת באדייט. פאר מאס אייגנטלעכע די מער אלץ 2אמאיד־
ת... פחדנו איז טעות בלינדקייט, נישט איז אידעאל-( אין נלויבן
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 דערקענטניש דער אין פארוים שריט יעדער דערגרייכונג, יעדע
 פון זיך, גבי1?־ שטרענגקייט פון מוט, פון א צ ו י ־ ל ע ו פ א איז

 טו איך אידעאלן; די אפ נישט פרעג איך זיך... ל־יגבי ריינקייט
 אונטערן א:1יד1ז4מס1א 7£11זטז4 הענטשקעם... זיי פאר אן בלויז

 ביזאדתער רוייל פילאזאפיע, מיין אמאד^ זיגן רועט צייכן דאזיקן
- אמרת. דעם נאר פארבאטן כסדר גרונטזעצלעך מען דתאט

4

 מיין זיך פאר באזונדער שטייט שריפטן מיינע צררישן -
 מענטשדתייט דער אים מיט דתאב איך זאראטוסטרא.

 גערוארן. געמאכט ביזאהער איר איז רואם געמאכט, מתנה גרעסטע די
 נישט איז יארטויזנטער, איבער שטיט א מיט בוך, דאסדאזיקע

 בערג״לופט־ אמרתע דאס פאראן, איז רואם בוך, דתעכסטע דאם נאר
 אומגעדתויער אן אריף ליגט מענטש טאטזאך גאנצע די - ברך

 בוך, ע ט ם פ י ט דאם אויך איז אים-עם ר ע ט נ ו א מהלך רוייטן
 אומ־ אן געבוירן, אמת פון עשירורת אינערלעכסטער דער פון

 נישט זיך אזט1?־־ עם ווע^כן אין ברונעט, אויסשעפל־^עכער
 מיט אנגעפיל־^ט ארויפקומען נישט 1זא?־ רואם עמער, קיין אראפ
 פון איינער קיין "נביא", קיין נישט רעדט דא גוטם. און גאלד
 צו וריל־^ן און קראנקדתיים פון ראפלורעזנם שוידערלעכע יענע

 ריב־ קודט־בל מוז מען רעליגיע־גרינדער. דתייסן ורעלכע מאכט,
 עפצן,2?־־ דידאזיקע פון ארוים גייט וואם טאן, דעם ן ער דת טיק

 אן אומרחמנורתדיק גישט כדי טאן, דתאלקיאנישן דעמדאזיקן
 ווערטער שטילסטע "די חכמדת. זיין פון זין דעט טון צו עוולדת

 הומען וראם געדאנהען, שטורט. דעט ברענגען וראם עם, זענען
״— ררעלט די ענקען1?־ טריבן־פים, אויף
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 ארן זים: ארן1 גום זענען זיי בוימער, די פרן פאלן פייגן די
 איך בין צפון־ווינט א דתויט. רריטע די זיי פלאצט פאלן, זיי בערת

פייגן. צייטיקע פאר
 צר, ערעם1?־ דידאזיקע אייך פאלן פייגד, ווי גלייד דעררכש,

 פיליישי זיסע ד^ם ארן זאפט זייער טרינקט יצט^4: :פריינט מיינע
— נאכמיט$ג ארן דתימל ריינער ארן ארבז אררט איז דתארבסט

 ן ב י ו ל ג נישט ררערט דא פןאנאטיקער, היין נישט רעדט דא
 גליק־טיפקייט ארן יליכט־שפע ארמענדלעכער אן פרן :פארלאבגט

 צערטילעכע א — רוארט, נאך רו^רט טראפן, נאך טראפן פאלט
 דער־ אזעלכעם רייד. דיד^זיקע פרן טעמפא דאם איז לאנגזאמהייט

 אן אויסצייכנרנג אן ס׳איז ;<*ויםדערוריילטםטע די צר נ^ר גרייכט
 האבן צר רארי נישט היינער איז עם דהערער; א דא זיין צר גלייכן

 נישט זאראטרסטרא פרנדעסטררעגן איז זאראטרסטרא... פאר אריערן
 צרם הערט ער רוען גרפא, ער זאגט רואם אבער ר?... ע ר י פ ר א פ א

 דעם גראד ? ן^יינזאמהייט זיין אין צרריק רוידער 1מאל־ ערשטן
 ררעלכער־איז פאזל אזא אין זאגן רראלט עם רואם דערפרן, דתיפך
 דעהאדענט... אנדערער ארן ׳,"ררעלט־דערלייזער "הייליקער", "חכם",

אנדערש... ^ריך איז ער אנדערש, רעדט ער נאר נישט
 איצט גייט איר אריך 1 תלמידיט מיינע איצט, איך גיי אליין

ן^יך. רריל אזוי !אליין ארן ארועק
 ארן ז^ראטרסטרא. קעגן אייך ורערט ארן מיר פרן אררעק גייט

 אייך ער דתאט אפשר ן איבש מיט ן^ייך שעמט :בעםער נאך
אפגענ^רט.

 ?ליבן נאר נישט ד^רף דערקענטביש דער פרן מענטש דער
פריינט. זיינע דתאסן האנען אריך דארף ער פיינט, זייבע

 תמיד מ׳בלייבט אויב לערער, א פאר עם איז לוין שלעכטער א
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 מיין פרן צופן נישט איר רוילט פארוואם ארן ת^מיד. דער נאר
? הראנץ

 ווען וועט פארעררנג אייער אז ווי, אבער מיך: פארערט איר
 נישט געץ קיין אייך זא?ל עם אייך, היט ? ן ל א פ מ ר א איז

!דערש^אגן
 בא* רואם אבער ? זאראטרסטרא אין גלוייבט איר זאגט, איר

 בא, וראם אבער ? גלויביקע מייבע זענט איר !זאראטרסטרא דייט
י גי^ויביקע אלע דייטן

 געפרנען האט איר בערת געזרכט, נישט נאך אייך דהאט איר
 וויי־ אזוי גלויבן יעדעם איז דעררנם גלויביקע; אלע טרן אזוי מיך.
!רוערט ניק

 ארן ;געפינען אייך ארן פארלירן מיך אייך איך היים אצינד
 פאר• דהאבן מיך ורעט אלע איר ררען דאמאלם, ערשט

ארמקערן... אייך צר איך ורעל ט, נ ק יי 1ק-

ניטשע. פרידריך
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 צייטיק ווערט אלץ ורען טאג, פולקומענעכם דאזיקן ^ינם
 זרנען• א געפאלן גראד איז ברוין, ווערן טרויבן די נאר נישט און

 דתאב איך צוריק, געקוקט דתאב איך עבן:1?־ מיין אויף שטראל
 און פיל <*זוי געזען נישט קיינמאל דהאב איך פארוים, געקוקט

 דהיינט איך ד־זאב אומזיסט נישט מיטאמאל. זאכן גוטע ^זעלכע
 ט ג ע מ ע ג עם דהאב איך יאר, פיר־און־פערציקסט מיין באגראבן
 געווארן, ניצול איז לעבן, איבש אין געווען ס׳איז וואם - באגראבן,

 ־ א ש ר ע י י א דער פון פוך ערשטע דאם :^ומשטערבלעך. איז
 זאראטוסטראם, לידער די ן, ט ר ע וו ע ל א פון צונג

 פי^אזאפירן צו פרוור מיין רת, ו ש מ ש ן־ד־ז י ן־פ צ ע ג ר ע ד
 גאר ^פילו יאה דעבש פון ממנורת אלצדינג — דהאמער מיטן

 ק־ נ ד נישט איך 1ד־ א ז י וו !1פערטל־ עצטן4י זיין פון
 דערצייל אזוי און — ? ן ב ע 5י ץ נ א ג ן יי מ צו ן יי ז באר

עבן.2?־ מיין מיר איך



 פון גליק דאס חכמה. אזויפיל פארמאג איר פארוואס
 בין, איך שיקזאל: זיין אין ליגט אפשר, איינציקייט זיין לעפן, מיין

 פא־ מיין ררי רעטעניש, א פרן פארט דער אין דאם אריסדריקנדיק
 מיך. עלטער ארן נאך איד ל־^עב מוטער מיין ווי טריט, שדין טער

 אריבערשטן דעט פון ווי גד־יייך אפשטאמונג, דאפלטע דידאזיקע
 דעהא־ לעבן, פונט ייטער“ד־ דער אריף שטאפל אונטערשטן און

 אט :איז איז, עפעס :אריב — צוגד־^ייך, פ י ר דה נ א און דענט
 גבי1?־־ אפיעקטיררקייט יענע נייטרא^קייט, יענע דערקלערט דאם

 אריס. אפשר מיך צייכנט ררעלכע לעבן, פון פראבלעט גאנצן דעט
 פיינער א אפשטייג און :אריפשטייג פון צייכנם די פאר דהאפ איך

 דער פין איך מענטש, א פארמאגט ררען דהאט עס ררי שפיר־געפיל,
 איך ביידע, קען איך — דאם, אט פאר £x£^א££^£^ לערער

 זעקם־ןאוףדרייסיק צו געשטארפן איז מאטער מיין — פיידע. פין
 ררעזן, א רדי שרראך, און ליפנסררירדיק צ:ארט, געררען איז ער יאר;
 גוטע א גיכער — אריפערגיין, צוט נאר פןאשטימט :איז רואם

 דעמזעל־^בן אין גופיא. לעפן דאס איידער עבן,1?־־ אן דערינערונג
 געגאגגען מיינם אריך איז אראם, געגאנגען איז לעבן זיין ררען יאר,

 געקומען איך פין עפנס־יאר1?־־ זעקס״אוו״דרייסיקםטן אינט אראפ:
 איד - ל^עפנס־סראפט, מיין פון פונקט נידעריקסטן דעט :אריף
 דא־ מיר. פ:אר שריט דריי זען צו נישט דאך געלעפט, נאך דהאפ
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 פארלאזט איך דהאב - 1879 י^ר אין געורען איז עם - מאלם
 שאטן א ווי זומער ג^נצן דעכם פראפעסור, ב^זעקלער מיין

 ליכט־ בם ע ד רוינטער, נאענטסטן דעם און מאריץ סט. אין געלעבט
 אין שאטן א י וו פארבראכט איך דהאב לעבן, מיין פון ארימסטן

 וו^נדערער "דער מינימובם: מיין געווען איז דאס נא^ומבורג.
 איך ספק, בלי צייט. יעגער אין אנטשטאנען איז שאטן" זיין <*ון
 פאלגנדיקן אינכם שאטנס... אויף פארשטאנען דאמאלם מיך האב

 און פארזיסונג יענע דהאט גענוא, אין ווינטער ערשטן מיין ווינטער,
 אריסערסטער דער אין ב^דינגט במעט איז וועלכע פארגייסטיקונג,

 די מארגנרויט". דאס געבוירן מוסקול, און בל־^וט פון ארימקייט
 וואס גייסט, פון שפע אפילו דהייטערקייט, און דהעלקייט פולקומע
 מעגל־^עך מיר ביי ווערק, דערמאנטן אינכם אפ זיך שפיגלט

 נאר שוו^כקייט, פיזיא^אגישער גרעסטער דער ביי נאר נישט
 יסורים, פון צייט א אין שמערצגעפיל. פון איבערפלוס אן ביי אפילו

 געהירן• דרייטאגיקער אומאויפהערלעכער אן גורבם איז עם וועלכע
 פאר־ איך דהאב - אפברעכן, פיינלעכן א פון ב^גלייט שמערץ,

 דהאב און £x£^א£^^£^ דיאלעקטיקער־קלארקייט א מאגט
 געזונטערע אין וו<זס זאכן, דורכגעטראכט קא^טבלוטיק זייער

 ה^עטערונגם־פעיק, גענוג נישט זיי צו <*יך בין פארד־זעלטנישן
 ווי אפשר, ווייסן לעזער מיינע ט. ל ק גענוג ראפינירט, גענוג
 דעקאדאנס, פון צייכן <*לס דיא^עקטיק באטראכט <^יך ווייט

 סאקר^טעס.- פון פאל אין :פאל בארימטסטן גאר אינג^ ^משל
 יענע אפילו ^!ינטעלעקט, פון שטערונגען קראנקדהאפטיקע אלע

 פי־ ביי באגלייט־דערשיינונג א איז וואם צערודערטקייט, ר־האלבע
 ז<^כן, פרעמדע גאנץ דהיינט ביז געבליבן מיר פאר זענען בער,
געמוזט ערשט מיך איך דהאב אפטקייט און טבע זייער מיט רואם
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 לאנגזאם. לויפט בל־־^וט מיין באקאנען. וועג רריסנשאפטלעכן <*ויפן
 פעםט־ פיבער מיר ביי געלרבגען נישט קיינמאל קייגעבש נאך ם׳איז

 באדהאנדלט צייט לענגערע א מיך דהאט רואם רום^ א צושטעלן.
 :^ייערע מיט !"ניין געזאגט: סוף1?- דהאט נעררון־קראנקן, אלם

 נערורעז". נאר בין גופן^ <*יך טון, צו נישט עם דהאט גערררן
 אנט־ אקאלע1?־־ רועלכע־איז דעררוייזן נישט זיך לאזט אומבאדינגט

 הגבש מאגן־קראנקדהייט, באדינגטע ארגגניש שובש קיין ארטונג:
 גרעסטע די דערשעפונג, אלגעמיינער פון פועל־יוצא אלם אלעמאל,

 אויגן־קראנקדהייט, די אויך סיםטעבש. גאסטרישן פון שרואכקייט
 פון מדרגדה דער צו נאענט געפערלעך זי דערגייט צייטנררייז רואם

 צופלום יעדן מיט אז אזוי אורזאך: נישט פאלגע, נאר בלינד־ורערן,
 — זע־קראפט. די געררארן שטארקער אויך איז לעבנסיקראפט פוץ

 געזונטררערן,- מיר ביי באדייט יארן פון ריי לאנגע צו ל^זנגע, א
 ^ראפ= צוריקגאנג, צייט ^בער“דערזעל צו אריך ליידער באדייט זי

 איך, דארף דעקאדאנס. ארט גערויסער א פון פעריאדישקייט גאנג,
 פון פראגן אין ן ר א פ ר ע ד בין איך אז זאגן, אלעם, דעבש נאך

 גאנצז זייער אין גענוי דורכגעג^זנגען זיי בין ^יך ? דעקאדאנם
 ב^גרייפן און אנכאפן פון פיליגראףקונסט יענע אפילו ^ומפאבג.

 "זעו־ פון פסיכאלאגיע יענע ניואנסן, פ^זר פינגער יענע בכ^ל,
 אייגן, ויםערדעכש1< מיר ס׳איז רואם ^לץ, און ארוט־די־עקן"

 ^ייגנטלעכע דאס איז געורארן, דערל־^ערנט ערשט דאמאלם ^יז
 מיר ביי זיך דהאט אלץ רוע^כער <^ין צייט, יענער פון געשאנק

 באאבאכטונגם* די מיט צוגלייך גופ^ז באאבאכטונג די פארפיינערט,
 ע ר ע ט נ ו ז ע ג ^ריף קןןיבד־ קראנקן־אפטיק דער פון ארגאנען.
 ^וז שפע דער פון פארהערט ווידער און ורערטן, און ב<-זגריםן

גע־ די ן^יו אריינבליסן ד־עבז ן כ יי ר פון זעלבסט״געוויסדהייט
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 איז דאם - דעק^דאנס־^ינסטינקט דעכם פון ארבעט דתיימע
 אויב דערפארונג, אייגנטלעכע מיין איברבג, לעבגסטע מיין געורען

 דהאב איך מייסטער. געררארן דעכם אין איך בין איז, עפעס אין
 פער־ דערפאר, האנט די דהאב איך האנט, דער אין איצט דאם

 ר"^4פ גרונט, ערשטער ורוקן: צ בער י א ספעקטיורן
 "איבער■ אן מעגלעך בכלל ^פשר אליין מיר פאר ס׳איז וראם

— ווערטן״. אלע פ^ן שאצונג

2

 דעק^דענט, א בין איך רואם דערויף, גראד געקוקט נישט
 אנדערם, צררישן דערפאר, באררייז מיין קעגנזאץ. זיין אריך איך בין
 צושטאנדן שלעכטע די קעגן אלעמא^ דת^ב איך רואם דאם, איז

 טי־ דער בערת מיטלען: ריכטיקע די גערריילט ^ינסטיבקטירו
 אינם פאר שעדלעכע די ארים שטענדיק רריילט דעקאדענט פישער

 א^ה פרט, אלם געזונט, געררען איך בין סך־דתכל אלם מיטלען.
 אבסא־ צו כדת יענער דעקאדענט. געררען איך בין ספעציאליטעט

 לעבנספאר־ געררוינטע פון ^ריסשיידונג און פאריינזאמונג וטער1?־־
 באזארגן, זיך אזן1?" צו מער בישט זיך, אויף דרוק דער העלטנישן,

 זאגט דאס - ן ע ל ד נ א דת א ב □ם י ר י ר ט ק א ד פון באדינען,
 דעם, בנוגע אינסטינקט־זיכערקייט אומבאדינגטער דער מכח עדורת

 מיך דת^ב איך געווען. נריטיק דאמאלם אלץ פאר ם׳^!יז ם א רו
 דעימיט - דערפ^ר באדינג דער :געמאכט געזונט צוריק ^ליין

 ם י ו ט נ ו ר ג פון איז — זיין מסביבם פיזיאלאג יעדער ררעט
 געזונט נישט קען ררעזן שרר^ך טיפיש א ט. נ ו ז ע ג ן יי ז צו

 גע. ט״פיש א פאר ;מן^כן געזונט אליין זיך ררייביקער נ^ך ררערן,
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 ענערגישער אן זיין אפיילו קראנק־זיין אומגעקערט קאן זונטן
 ד^רשיינט באמרת אזוי מער־לעבן. צום לעבן, צובה ל ו מ י ט ם

 דה^ב איך קראנקדתייט: פון צייט לאנגע יענע איצט מיר
 ארייגגערעכנט, גופא מיך פונדאסניי, ווי אזוי אנטדעקט לעבן דאס
 זאכן, אומבאדייטנדיקע אפילו און גוטע אלע פון גענאסן האב איך

 איך — געניסן, געקאנט ילייכט נישט זיי פון אנדערע ס׳וואלטן רדי
 מיין געשאפן ן, ב ע יל צום געזונטדתייט, צו ורילן מיין פון דהאב

 פון יארן די :אכט אין נעמען מען דארף דאס ווייל פיילאזאפיע...
 ה$ב איך ררען געווען, ד$ם זענען ילעבנם־קראפט קנאפסטער מיין

 פון אינסטינקט דער ;פעסימיסט זיין צו אויפגעדהערט
 פון פיל$ז$פיע א ן ט א ב ר א פ מיר דהאט אליין־זיך־געזונט־מאכן

 אין מען דערקענט רו$ם אין און אפדתענדיקייט... און ארימקייט
 ווויילגעראטענער א וואם !ט יי ק נ ט א ר ע ג יל י 1 וו די גרונט

 פון געשניצט איז ער וואם :חושים אונזערע צו ליב איז מענטש
 צוגלייך. וווילשמעקנד און צארט ד־זארט, איז רועלכעס ד־זאלץ, א

 הנאה זיין געשמאק, זיין ניצלעך. איז איבה וואם נאר, שמעקט אים
 דעכה פון מאם די אריבערגעכאפט ווערט עם ווו אויף, דהערט

 ער באשעדיקונגען, קעגן דהיילמיטלען אוים געפינט ער ניצלעכן.
 איבה ס׳ברענגט וואם ;גונסטן זיין צו צופאלן שלעכטע ארם גוצט
 אינסטינה־ צונויף זאמלט ער שטארקער. איבה מאכט אום, נישט
 :סכום ן יי ז איבערלעבט, דקערט, זעט, ער רואם אלץ, פון טיוו
 ער פארביי. פיל לאזט ער פרינציפ, אויסוויילנדיקער אן איז ער
 בי• מיט פארקערט ער צי געזעילשאפט, ן יי ז אין שטעגדיק איז

 אויס, ט ל יי וו ער ווען ערט, ער לאנדשאפטך אדער מענטשן כער,
 רעא־ ער ט. י ו ר ט ר א פ ער ווען צו, זיר צו ט ז א ל ער ווען

ילאנגזאמקייט, יענער מיט לאנגזאם, רייץ ארט יעדע ארח ירט1
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 און פארזיכט לאגגע א אויסגעארבעט איבש אין דהאבן עם ורעלכע
 גע* רואם רייץ, דעכש פארשט ער — שטא^ץ, באאבזיכטיקטער א

 ער אנטקייגנצוגיין. איבש דערפון, ורייט איז ער איבש, צו נעבט
 ער :"שו^ד" אין נישט "אומגליק", אין נישט נישט ריבט4גי

 - ן, ם ע ג ר א פ קאן ער אנדערע, מיט זיך, מיט פארטיק, רוערט
 אויספאלן מוזן אלץ זאל איבש אז קראפט, גענוג באזיצט ער

 דעקאדענט: א פון ך פ י דה דער בין איך גוט, נו — בעסטן. צובש
ך. י מ גריילעך באשריבן דהאב איך מחמרת

.3

 דערדאזיקער דערפארונגען, פון ריי ע פלט א ד דידאזיקע
 מיין אין איבער זיך חזרט וועלטן געטיילטע כלומרשט צו צוטריט
 דהאב איך דאפלגעזיכט, א בין דהינזיכט,-איך יעדער אין נאטור
 אפשר ן ו א ערשטם. אן חוץ א געזיכט "צררייט" א נאך אריך

 מיטן מיר דערלויבט אפשטאמונג מיין שוין דריטם... א נאך אריך
 ארט, דורך נ$ר אלע פון זייט יעבער אויף אריינצודרינגען בל־^יק

 מיך דארף איך פערספעקטיררן, באדיבגטע ק4פאי דורך נאר
 דער פון .,אייראפעער' "גוטער א זיין צו אנשטרענגען גארנישט
 נאך דאם זענען עם ווי דייטש, מער אפשר איך בין זייט אבדערער

 איך, — רייכם־דייטשן, סתם דייטשן, דהיינטיקע זיין צו אימשטאנד
 מיינע דאךזענען און דייטש. טישערי1אנםיפאל־ לעצטער דער

 ראסן־ סך א פונדאנען האב איך :אדללייט פוילישע געווען אברת
 ד$ם אפילו גאר לסוף ? ררייסט ררער ל־*ייב, אין איבסטינקטן

 ררענדט מען אפט ווי דעבש, ררעגן איך טראכט ם.86זסק4 7870
 אפילו דאם און פאק^יאק א צו ווי אונטערררעגבם מיר צו זיך

 זיך רואלט דייטש, א פאר ןןן מיך נעמט מען זעלטן ווי גופא, אקן ל
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 ־ ע ג נ א די צו נאר געדהער איך אז אויסדוכטן, געק^נט
 עהלער, פראנציסקא אבער, מוטער מיין דייטשן. שפרענקלטע

 דאסגלייכן דייטשעס; זייער עפעם זיך מיט פאר יעדנפאלם שטע?לט
 גע־ דהאט לעצע די קראאוזע. ערדמוטע פאטער, מצדן באבע מיין

 פרעמד נישט רריימאר, א^טן גוטן אין יוגנט גאנצע איר לעבט
 טעאלאגיע פון פראפעסאר דער ברודער, איר קרייז. געטעשן דעט

 בארופן טויט דתערדערס נאך איז קעניגסבערג, אין קראאוזע
 איז עם גענעראל־סופעראינטענדענט. אלם וויימאר אין גערוארן

 פיגורירט עלטער־באבע, מיין מוטער, איר אז אויסגעשלאסן, נישט
 צובש געטע. יונגן פון טאג־בוך אינכם "מוטגעף באמען אונטערן

 סופעראינטענדענט מיטן געדהאט הרתעה זי דהאט מאל צורייטן
 ,1813 מלחמד־ה־יאר גרויסן פון טאג אינם איילענבורג. אין ניטשע

 אין אריינגעטרעטן איז גענעראלשטאב זיין מיט נאפא^עאן ווען
 איז זי קינד. א געבוירן זי האט אקטאבער, ־טן10 ד. איילענבורג,

 עס ;נאפא^עאן פון פארערערין גרויסע א גערוען זאקסין אלם
 איז ורעלכער פאטער, מיין אויך. באך עם בין איך אז זיין, קאן

 אייניקע .1849 געשטארבן איז ,1813 יאר אין געור^רן געברירן
 דתויפט- פון אמט דעט איבערגענומען דהאט ער איידער יאר,

 ער האט ד־יצען, ביי נאענט רעקען געמיינדע דער אין גייסטלעכן
 פיר די גע^ערנט דארט און שלאם א^טענבורגער אין געלעבט

 די דהאנארוער, פון קעניגין די זענען תלמידורת זיינע פרינצעסינם.
 דענבורג1^־־ פון גרויסדהערצאגין די קאנכטאנטין, גרויספירשטין

 געורען איז ער זאקסן־אד־^טענבורג. פון טערעזע פרינצעסין די און
 ווילהעלם פר־דריך קעניג פרייםישן צום פיעטעט טיפער מיט פול

 פון אמט דעם גאקומען אויך דהאט ער וועלכן פון פערטן, דעבש
1848 י^ר פון געשעענישן די געמיינדע. דער אין הריפט־גייסטלעכן
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 גע" אינכם געבוירן גופא, איך באטריבט. גערראלטיק איבן דהאבן
 באקר" ד־זאב אקטאבער, ־טן15 ד. קעניג, דערמאנטן פון בורטס־טאג

 ודיל" ך י ר ד י ר פ האהענצאלערן־נעמען די — רעכט מיט — מען
 דאזיקן פון וואל די געדהאט יעדנפאלם דהאט נוצן איין העלכם.

 קינדדהייט גאנצער מיין פון משך אין איז געבורטם־טאג מיין טאג:
 פריווי־ גרויסע א פאר עם באטראכט איך - יובם־־טרב. א גערוען
 אפילו, מיר דוכט עם פאטער: אזא געהאט דהאב איך וראם לעגיע,

 איבעריקנס פארמאג איך וואם אלץ, זיך דערקלערט דערמיט אז
 דעט גבי1?־ יא גרויסן דעט לענן, דאם - פריווי^עגיעם, פון

 לחלוטין דארף איך וראם קדדם־כל, אריינגערעכנט. ט ש י נ לעבן
 אומפרייורי־ כדי אויסווארטן, בלוין נאר שטרעבן, דערצו נישט

 זאכן: דעליקאטע און ד־זויכע פון ווע^ט א אין אריינצוטרעטן ליק
 ווערט ליידבעאפט אינערלעכסטע מיין אינדערהייבט, דארט בין איך

 פרירוי־ ד״דאזיקע פאר שיעור ד־־זאב איך וראם פריי. ערשט דארט
 אומגערעכטער קיין נישט געורים איז באצאלט, לעבן מיטן לעגיע
 מען מוז פארשטיין, צו זאראטוסטרא מיין פון עפעם נאר פדי מקח.

 אריף פוס איין מיט - בין, איך ווי באדינגט, ענלעך זיין אפשר
עבן...1?־ ט יי ז ר ע עב י

.4

 ררי^דרי קונסט, די פארשטאנען גישט קיינמאל דהאב איך
 האב דאם אריך - שטימונג אומגינסטיקע זיך קעגן ארויסצורופן

 אפילו און - פאטער, אומפארגלייכלעכן מיין פארדאבקען צו איך
 איך ררערט. גרריסן א פון זיין צו געדוכט מיר ד־זאט עם ווען דאן,
 אריסקו* נישט זאל דאם אומקריסטלעך שטארק ווי ,1צומאל־ בין
 געשטימט* אומגינסטיק נישט אליין מיר קעגן אפילו תמיד, מען
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 אין זעלטן, נאר מ׳וועט ווענדן, זייטן אלע אויף לעבן מיין מ׳קאן
 1ס׳זאד־ אז שפררן, דערין אנטדעקז מאל איינציק איין נאר תוך

 אבער אפשר — ווילן, כייזן מיר קעגן ארויסגערויזן דהאבן ררער
 דערפארונגען מיינע וויל־^ן... ן ט ר ג פרן שפררן פיל צר ביטל א

 דער* שלעכטע יעדער מאכט זיי מיט רואם אזעלכע, מיט אפילו
 פרידלעך מאך אץ גרנסטן. זייער צר אויסנאט אן רעדן פאררנגען,

 די פרן משך אין ארטיק. אפילר לצים די מאך איך בער, יעדן
 אינט גריכיש פרן למרד דעט געפירט דהאב איך וראם יאר, זיבן

 נישט איך האב פעדאגאגירט, באזעלער פרן קלאם אריבערשטן
 זע- פרילטטע די שטראף; א פארארדענען צר סברה קיין געדהאט

 דעם באהערשט אלעמאל ד־זאב איך פלייטיק. געווען מיר ביי נען
 בארוע^טיקן. צר זיך כדי פארגעברייט, נישט זיין מרז איך צרפאל;

 אזרי זיין ער זאל איז, רראסאר זיין ער זאל אינסטררמענט, דער
 אינטטררמענט דער צעטטרויעט זיין נאר קען עם ווי צעסטרויעט,

 נישט מיר זאל עם ררען זיין, קראנק געמרזט רואלט איך ,מענטש",
 זיך לאזט רואם אזוינם, עפעם ארריסצרבאקרמען איט פרן געלינגען
 אליין "אינסטררמענטן" די פרן דאם איך האב אפט ררי ארן דהערן.

 י ו ז א געלאזט נישט 1קיינמאד־ נאך זיך דהאבן זיי אז געדהערט,
 ירנג• ארמפארציי^עך יענעט פרן אפשר שענסטן צרט דהערן...

 א נאך אמאל, איז ררעלכער שטיין, פאן דהיינריך פארשטארבענעם
 טעג דריי אריף געקרמען דערלריבעניש, דערגרייכטער מי ל פ דורך
 עג* צרליב ט ש י נ אז יעדן, דערקלערנדיק סיל־^ם־מאריא, קיין

 מענטש, אריסגעצייכנטער דערדאזיקער געקרמען. ער איז גאדין
 פרייסישן א פרן תמימות שטררמישער גאנצער זיין מיט איז רואם

 אויםער• ארן .)-זרמם וואגנערישן דעט אין פארקראכן יונקער
 געתיען טעג דריי דידאזיקע איז (,1דיררינגעשן אינט נאך דעט
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 איינערי ווי גלייך פוןפרייהייט, פארוואנדלטדורךאשטורמווינט ווי
 בא־ ארן דהויך ן יי ז אין ארויפגעדהויבן מיטאמאל ררערט וראם

 גורבם איז דאם אז געזאגט, אלעמאל אים ד־זאב איך פליגל. קומט
 אץ אימזיסט נישט יעדן, עם גייט אזוי אויבן, דא ^ופט גוטע די

 נישט מיר עם דהאט ער אבער — ביירעט, איבער פום 6000 מען
 גע־ באגאנגען מיר קעגן איז דעם טראץ אויב גלריבן... געוואלט

 "דער נישט איז ש^עכטם, גרוים אדער קליין איז וועלכעס ווארן
 סברה די געיוען ווילן ר ע ז יי ב דער רוייניקסטן צרכם ווי^ך,
 דע= רואם באר דהאב איך - שוין מיך איך וואלט גיכער דערפרן.

 וראם ררילן, גרטן דעכם אויף באקלאגן געקאנט — אנגעוויזן רריף
 אין אריינגעבראכט צערודערונג קליינע קיין נישט מיר דהאט

 חשד צו רעכט א מיר גיבן דערפארונגען מיינע ל־^עבן. מיין
 קעגן טריבן, "אומעגאיסטישע" גערופענע אזרי די עגן ק בכק־־^ל

 "נאענטסטן־^יבע/ אנגעברייטער טאט און ראט צו גאנצער דער
 באזונדערן א פאר שוואכקייט, א פאר תוך אין זי דהאלט איך
 דאס — רייצונגען, קעגן ווידערשטאנד צו אומפעיקייט פון פאל

 ררארף איך טוגנט. א דעקאדענטן ביי באר דתייסט ד יי ל- ט י מ
 ער־ די בושדה, די יכטןיל־ פארלירן זיי אז בעלי־רחמיבם, די פאר

 שמעקט ידי1מיטל־ אז דיסטאנצן, פאר פיינגעפיל דאם פארכטיקייט,
 ווי גלייך פארבייטן צובם ארים זעט און דהמרן מיט רגע איין אין

 געוריסע ביי קאנען דהענט מיטליידיקע אז מאביערן, שד^עכטע
 גררים א אין ארייבשפארן זיך צעשטערעריש גראד אומשטענדן

 ט כ רע ר א פ א אין ררונדן, צורישן פאריינזאמובג א אין שיקזאקל,
 איך פאררעכן מיטלייד דאס זיין גרבר דאם שולד. שורערע אריף

 זאראי פון "נסירן אלם דתאב איך :טוגנטן ע מ ע נ ר א פ די צו
דערגייט נריטגעשריי גרריס א ורו פאל, אזא געדיכטעט טוסטרא"
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 לעצטע א ווי באפאלן אים רריל רחמנררת־געפיל דאס ארן איבש צר
 דא דהאר, בלייבן צו דא ך. י ז אן פעלשן מאכן איבש רויל זינה

 נידע* פיל די פון אויפגאבע זיין פון ך י ו דה די ריין דהאלטן צו
 די ביי טעטיק זענען וראם נטיורת, קורצזיכטיקערע און ריקערע

 נסיין, דער איז דאם דהאנדלונגען, אומעגאיסטישע גערופענע אזרי
 - ביישטיין דארף זאראטוסטרא א רואם אפשר, נסיון לעצטער דער
קראפט... פון ז יי וו א ב אמרתער זיין

.5

 רוידעראמאל בלויז איך בין פרט אנדערן אן אין נאך אריך
 טויט. יובגן צו א נאך ווייטער־לעבן זיין ווי אזוי און פאטער מיין

 זיינם־ צווישן געלעבט נישט קיינמאל האט רואם יעדער, ווי פונקט
 צו־ נישט אזוי איבש איז "פארגעלטונג" באגריף דער און גלייכן

 איך פארביט רעכט", יכעןי"גל־ באגריף דער למשל ווי גענגלעך,
 אדער קליין א באגאבגען מיר קעגן ווערט עם רוען פאלן, אין מיר

 פון קעינמיטלען, פון אננעמען יעדעס נארישקייט, ס י ו ר ג ר ע יי ז
 יעדע פארטיידיקוגג, יעדע אפילו ריכטיק, ווי — שוצמיט^ען,

 דערין, באשטייט פארגעלטן פון אופן מיין "רעכטפארטיקובג".
 אזוי־ קלוגדהייט: א נאכצושיקען נארישקייט דער שנעלער וואם

 איך גערעדט: 2משיד" בדרך אפשר. נאך זי מען דעריאגט ערנאך
 א פון ורערן צו פטור כדי קאנפיטורן, מיט טאפ א נאך שיק

 טון, שלעכטס עפעס נאר מיר מ׳דארף געשיכטע... ר ע ר ע י ו ז
 גיך געפין איך זיכער: זיין מען קאן דערין עם, ׳,"פארגעלט איך

 דאנק מיין אויסצודריקן "ש^עכטסטוער" דעכש געלעגנדהייט א
 עפעם, ן בעט צו אים אדער—שלעכטם( דאם פאר אפילו )טיילמאל

מיר, זיך דוכט אויך עפעס. געבן ווי פארפליכטנדיקער, זיין קאן רואם
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 איידע• נאך זענען ברירו גרעבסטער דער ודארט, גרעבסטע דאם אז
 פארמ^גן שווייגן, וואט אזעלכע, שווייגן. איידער פיינער, נאך יער,

 שרוייגן ;דהארץ פון איידלקייט און פיינקייט נישט קיינמאל במעט
 עכטן4שי א נויטווענדיק שאפט אראפשלינגען אפווענדוגג, אן איז

 שרוייגערם אלע מאגן. דעט אפילו פארדארבט עם - כאראקטער,
 וועלן, נישט וואלט איך מ׳זעט, פארדייונג. שלעכטער פון יידן1?־
 ־ ו ה די בכלל איז זי דערשאצט, נישט בלייבן זאל גראבקייט די
 דער פון מיטן אין רוידערשפרעכונג פון פארט ע ט ם ש י נ א מ

 אריבערשטע אונזערע פון איינע פארצערטלטקייט, מאדערנער
 גיד^יק א אפילו עם איז דערצו, רייך גענוג מ׳איז ררען טוגנטן.

 דער אויף אראפגעקומען וראלט רואם גאט, א אומרעכט. דהאבן צו
 אומ־ בלויז ווי אנדערש, עפעס נישט ן ו ט באדארפט וואלט ערד,

 ד, 1ד־ ו ש די נייערט נעמען, זיך אויף שטראף די נישט - רעכט,
געט^עך. ערשט זיין וואלט דאם

.6

 רע־ מכדה אויפקלערונג די רעסעבטימענט, פון פריי־זיין ד^ם
 פאר־ צו לסוף דאם האב איך שטארק ווי ווייסט, םענטימענט,-ווער

 נישט גראד איז פראבלעם דאם קראנקהייט! לאנגער מיין דאנקען
 דער אויה און שטארקייט דער אוים דהאבן עם מוז מען :איינפאך

 עפעם יא בכלל דארף עם אויב איבערגעלעבט. ארוים שוואכקייט
 שוראך־ פון קראנק־זיין, פון צושטאנד דעם קעגן ווערן ארויסגעזאגט

 אייגנט־ דער אפגעשרואכט ווערט אים אין אז דאם, עם אין זיין,
 ־ ן פ א וו ן ו א ר־ דה ע וו דער ה. ד. דהייל־אינסטינקט, לעכער

 מ׳קאן לויזווערן, מ׳קאןפוןגארנישט מענטש. אינם אינסטינקט
 שאפט אפשטויסן-אלץ גארנישם מ׳קאן רוערן, פארטיק גארנישט מיט
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 די צו. נאענט צודרינגלעך טרעטן זאך און מענטש חזנד. א
 אייטער־ אן איז דערינערונג די טיף, צו פארורונדן איבערלעבונגען

 קעגן - אליין. רעסעיטימענט מין א איז קראנק־זיין ררונד. דיקע
 איך — דהייל־מיטל, גררים איין נאר קראנקער דער האט דעט

 פאטאליזם יענער ם, ז י יד א ט פא ר ע ש י ם ו ר אן עם רוף
 קריגס־מארש דער אז סאלדאט, רוסישער א ררעלכן מיט בונט, אן

 שניי אין אנידער לסוף זיך ער ייגט4י שרוער, צו אים ורערט
 זיך אין נעמען, זיך צו אננעמען, מער 1בכלל־־ גארניש אריין.

 אט פון זיז גרויסער דער רעאגירן... מער גישט ארייננעמען־בכלל
 צום מוט דער בלדיז תמיד נישט איז ררעלכער פאטאליזט, דעט
 באדינ־ לעבבסגעפערלעכע ביי לעבן פון דער־דהאלטונג די ווי טריט,

 זיין אין ,1שטאפררעקםל־ פון פארמינדערונג דער אין ליגט גונגען,
 ררינטער־ א אין פארזינקען צו חשק מין א אין פארלאנגזאמונג,

 מ׳האט און לאגיק, דערדאזיקער אין רוייטער שריט פאר א שלאף.
 מ׳וואלט רוייל קבר... א אין רואכן־לאנג שלאפט רואם פא־קיר, דעט

 רעאגירט, איבערדהריפט מ׳וראלט ן ע רו פארנוצט, שנעל צו זיך
 מיט און אגיק.1?־ די איז דאם :מער נישט אינגאבצן מען רעאגירט

 רעסענטימענט־ מיט ווי אפ, גיך אזרי נישט מען ברענט זאך קיין
 באליידיקונגם־עמפינדל־^עב־ קרענקלעכע די ערגער, דער אפעקטן.

 נקמדה, צו דורשט דער באגער, דער נקמד־ז, צו אנמאכט די קייט,
 זיכער דערשעפטע פאר איז דאס - זין יעדן אין גיפט־מישן דאם
 פון פארנוצונג שנעלע א רעאג־רן: צו אופן עעדלעכסטער דער

 אויספליסונגען, פון שטייגערונג קרענק^עכע א נעררדן־קראפט,
 דערמיט איז אריין, מאגן דעם אין גאל דער פון ביישפיל צום

 פארבאטענע דאם קראנקן פאין איז רעסענטימענט דער באדינגט.
 נאטירלעכסטע זיין אויך יידער1?־ :בייז ן יי ז - ך י ז אין
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 רודדאי פיזיאלאג טיפער יענער פארשטאנען דהאט דאם נייגונג.
 באצייכענען באדארפט גיכער מ׳וואלט ררעלכע "רעל־^יגיע", זיין

 שפלע אזעלכע מיטן צונויפמישן נישט זי כדי ע, נ ע י ג י דה אלם
 איר אפדהענגיק געמאכט דהאט איז, קריסטנטוט דאס ווי זאכן,

ר ע ד פריי מאכן רעסענטימענט: דעט איבער נצחרן פון ררירקונג
 געזונט־ צוט שריט ערשטער דער איז דאס - נשמדה די ן ר פ

 דורך ענד, צו פיינטשאפט קומט פיינטשאפט דורך "נישט ררערן.
 אנדהויב אין שטייט דאם ענד": צו פיינטשאפט קומט פריינטשאפט

 רעדט אזרי ,1מאראד־ די ט ש י נ רעדט אזוי — לערע בודדאם פון
 גע־ שוואכקייט דער פון רעסענטימענט, דער — פיזיא^אגיע. די

 דער־ — אליין, שוראכן דעם ווי שעדלעכער, נישט קיינעט בוירן,
 גע־ א עם איז באטור, רייכער א ורענן זיך דהאנדלט עם ורו קייגן,
 בא־ עם מ׳קאן אז וראם, נעפיל, א ם, ו ל פ ר ע ב י א פון 1פיד־

 קען עם ררער רייכטוט. פון באורייז דער כמעט עם איז דהערשן,
 דעם אויפגענומען דהאט פילאזאפיע מיין ררעלכן מיט ערנסט, דעט

 די אין טיף ביז בייזקייט און נקמדה פון געפיל־׳ן די מיט קאמף
 קריסטנטוט דעט מיט קאמף דער — רוילך ״פרייען פון לערע
 איך פאררראס פארשטיין, ררעט דער — דערפון פרט א נאר איז

 מיין זיך, פארדהאלטן פערזענלעך מיין אריף גריילעך דא קיד^ער
 צייטן אין פראקטיק. דער אין ט יי ק ר ע כ י ז ־ ט ק נ י ט ם ג י א
 שעד* עפעם ווי ן ט א ב ר א פ מיר זיי איך דהאב דעקאדאנם פון

 און רייך גענוג דערצו געורען רוידער איז לעבן ד$ם נ^ר ווי לעכם;
 רם קע י ר ע ד י נ עפעס ווי פארבאטן זיי מיר איך דהאב שטאלץ,

 דהאב איך ורעלכן פון זט/י1פאטאל־ "רוסישער יענער מיר. פון
 איך וואם דעט, אין מיר ביי אויסגעדריקט זיך דה$ט גערעדט,

אומדערטרעג- כמעט אין פעסט געדהאלטן יארן־לאנג מיך דהאב
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 זענען זיי רויבאלד געזעלשאפטן, ררייברבגען, ערטער, לאגעם, לעכע
 בעטער געררען איז עם — געווארן, געגעבן צופאל, דורך אמאל,

 ווי - פארענדערן, דך לאזן זיי אז ן, 1ל־־ י ס ווי זיי, ענדערן דרי
 שטערן, פאטאליזט דעמדאזיקן אין זיך זיי... קעגן זיך בונטעווען

 גע־ פאר געד־זאלטן דאמאלם איך דהאב אויפרועקן כדח מיט זיך
 יעדעם" אויך געווען עם איז אמרתן דער אין שעדלעך: יואלטיק

 פאטוט, א ווי באטראכטן אליין זיך - טויט־געפערלעך. 1מאד־
 באדינגונגען אזעלכע אין איז דאם - "אנדערש" זיך וועלן בישט

אליין. ונפט נ ר פא גרויסע די

.7

 טבע דער פון בין איך קריג. די איז זאך אנדערע אן
 ן ע נ א ק אינסטינקטן. מיינע צו געדהערט אנגרייפן קריגעריש.

 א זיין אפשר מען דארף דערצו — פיינט א זיין פיינט, א זיין
 שטאר־ יעדער אין באדינגט עם איז יעדנפאלם נאטרר, שטארקע

 זי ט כ ו ז במילא ווידערשטאנדן, דהאבן דארף זי נאטור. קער
 פונקט געד־גערט פאטאס אגרעסיווער דער ווידערשטאנד:

 בייז־ און נקמדה־ דאס ווי שטארקקייט, דער צו נויטווענדיק אזוי
 נקמד־ז־בא־ איז למשל פרוי די שרראכקייט. דער צו 1קייט־געפיל־

 ווי אזוי פונקט באדינגט, שוואכקייט איר אין איז דאס גערבדיק:
 דעם פון שטארקקייט די נויט. פרעמדער צו עמפינדלעכקייט איר

 נוי־ ער וועלכער אין קעגנערשאפט, דער אין דהאט אנגרייפנדיקן
 דאם עדורת זאגט וואקסן יעדעס וועגן מאם; מין א זיך, טיקט

 ווייל :פראבלעט אדער - קעגנער געוואלטיקן א פון אויפזוכן
 פראבלעמען אויך ארוים פאדערט קריגעריש, איז וואס פילאזאף, א

 1מ׳זאל־ אז דעריך ט ש י נ באשטייט אריפגאבע די קאמף. צוט

25



 רואם אזעלכע, זיין גובר מ׳זאל אז נאר רדידערשטאנדן, זיין גובר בכלל
 אזן געשיקטקייט קראפט, גאנצע זיין איינשטעלן זיי ביי מ׳דארף

 לגבי גלייכדהייט קעגנער... ע כ יי 1ל־ ג — ^אפן־מייסטערשאפט,
 ן כ ע 1ד־ ר ע אן צו תנאי ערשטער דער איז דאם — פיינט דעט
 בא־ מען רוו קריג; פירן נישט מען קאן פאראכט, מען רוו .1דועל־
 ט א דה זיך, פון ר ע ק י ר ע ד ני עפעם באטראכט מען רוו פעלט,

 אין מען קאן קריגם־פראקטיק מיין - קריג. פירן צו נישט מען
 זאכן, אן נאר גרייף איך :ערשטנס אריפשטעלן. דהנחורת פיר

 זע־ זיי ביז אומשטענדן, ביי ררארט איך — זיגרייך, זענען רואם
 נישט כ׳רראלט ורו זאכן, אן נאר גרייף איך :צווייטנס זיגרייך. נען

 קאמ־ איך ווו — אליין, שטיי איך ורו פארבינדעטע, קיין געפונען
 עפכטלעך געטון נישט דהאבזקיינמאל איך אליין... מיך פראמיטיר

 קרי־ ן יי מ איז דאס קאמפראמיטירן: נישט זאל וואט שריט, קיין
 קיינמאל גרייף איך דריטנם: דהאנדלונג. רעכטער פאר טעריוט

 ווי נאר פערזאן א מיט מיך באנוץ איך — פערזאנען, אן נישט
 מאכן דערמיט מ׳קאן וואס פארגרעסערונג־גלאז, שטארק א מיט

 אנטאפעוודיקן קנאפ טשיקן,י1גע־ אבער אלגעמיינעט, אן זעבאר
 שטראאוסן, דאוויד אנגעגריפן איך דהאב אזוי גריט־צושטאנד.

 בוך אלטקייט־שוואכן אן פון ג ל א פ ר ע ד דעט פינקטלעכער
 בילדונג דידאזיקע דהאב איך — ״בי^דונג/ דייטשער דער ביי

 וואג־ אנגעגריפן איך דהאב אזרי טאט... דער אין דערביי דערטאפט
 פון אינסטינהט־דהאלבקייט די פאלשקייט, די פינקטלעכער נערן,

 די מיט ראפינירטע די צונויף מישט וועלכע "קו^טור", אונזער
 גרייף איך פערטנם: גרויסע. די מיט שפעט־געקומענע די רייכע,

 ווו פערזאנען־דיפערעגץ, יעדע אויסגעש^אסן ס׳איז ווו זאכן, אן נאר
פאר, דערפארונגען. ש^עכטע פון דהינטערגרונט יעדער ס׳פעלט
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 גע• ביי גוטגינציקייט, פרן באררייז א מיר ביי איז אנגרייפן קערט,
 ארים צייכן איך ער, איך דאנקבארקייט. פון אומשטענדן רריסע

 פון נאמען דעט מיט נאמען מיין פארבינד איך אין רואם דערמיט,
 קיין נישט מיר איז דאם — קעגן אדער פאר פערזאן: א פון זאך, א

 אן מיר עם שטייט קריסטנטוט, מיטן קריג פיר :איך ררען חלוק.
 שוט קיין פאסירט נישט מיר דהאבן זייט דערדאזיקער פון ורייל

 תמיד זענען קריסטן ערנסטסטע די - שטערונגען, און פאטאליטעטן
 קריסטגטוט פון קעגנער א ?ליין, איך געשטימט. גינציק מיר צו

 רואם איינצלנע, צו אויסצולאזן דערפון ווייט בין ,05 81605158
יארן. טריזנטער פין גורל דער ס׳איז

.8

 מיין פון שטריך לעצטן א גאך אויף דערררעגן מיך איך מעג צי
 שררע־ קליינע קיין נישט מיר פארשאפט ער רואם אנצוררייזן, נאטור
 פולקוט א אייגן איז מיר ? מענטשן מיט פארקער בייט ריקייט

 אז אזרי ריינקייט־אינסטינקט, פון עמפינדלעכקייט אומדהיימלעכע
 אינערלעכסטע, דאם — איך? זאג רואם — אדער נאענטקייט די

 - פיזיאלאגיש איך דערפיל נשמדה יעדער פון ״אינגעווייד״ דאס
 עמפינדלעכקייט דערדאזיקער אין דהאב איך איך... ק ע מ ש ר ע ד

 אן טאפ איך וועלכע מיט פיהל־דהארנדלעך, פסיכאלאגישע מיינער
 פילער דער :דהאנט די אין עם באקוט און געדהיימניש יעדעם

 אפשר נאטור, א פון טיף דער אין שמוץ פארבארגענער
 פארדהרילן, דערציונג צוליב נאר באדינגט, בק־^וט שלעכטן אינט
 אויב בארירונג. ערשטער דער ביי כמעט שרין באררוסט מיר רוערט

 אומדער־ נאטורן, אזעלכע עמפינדן באאבאכט, ריכטיק דהאב איך
 פאמיכט די זייט זייער פון אריך ריינלעכקייט, מיין פאר טרעגלעכע
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 ווי אזוי בעטער... נישט דערמיט ווערט ריח זייער :עקל מיין פון
 לגבי לויטערקייט עקסטרעמע אן — גערוויינט תמיד מיך דהאב איך
 אומריי• ביי אוט קום איך לעבן, מיין פון באדיבג דער איז מיר

 מיך פלעסקע און מיך באד און איך שוויט - באדינגונגען, ריינע
 דורכזיב־ פולקוט א עפעם אין רראסער, אין באשטענדיק אזוירוי

 פארקער דעט אוים מיר מאכט דאם עלעמענט. גלאנציקן און טיקן
 דהו־ מיין סבלנורה; פון בסיון קליינעט קיין נישט מענטשן מיט

 ווי מיטפיד־^ן, זאל איך וואס דערין, ט ש י נ באשטייט מאניטעט
 איך וואם ן, ט ל א דה ם י ו א זאל איך נאר איז, מענטש דער
 גובר־זיין אייביק אן איז דהומאניטעט מיין זיך... נעבן איט פיל
 כ׳מיין נויטיק, ט יי ק מ א ז נ יי א דהאב איך אבער — אליין. זיך
 פריי־ א פון אטעט דעט מיר, צו צוריקקער געזונטרוערן, זאגן צו
 זאראטוסטרא גאנצער מיין לופט... שפילעוודיקער לייכטער ער
 מיך מ׳ד־זאט וויבאלד אדער, איינזאמקייט, דער צו דיפיראמב א איז

 יי־ ר צוט נישט גליה צוט ט... יי ק נ יי ר דער צו פארשטאנען,
 איט וועט פארבן, פאר אויגן ס׳דהאט ורער - ן. י ז מ ו א ט ע נ

 "ערב־רב" צוט מענטש, צוט עקל דער — דימענטן. אנרופן
 רייד, די הערן מען וויל געפאר. גרעטטע מיין געררען שטענדיק איז

 ג ב ו ז יי 1ל־ ר ע ד דער רועגן רעדט זאראטוסטרא וועלכע אין
עקל? פונט

 דערלייזט מיך איך האב וויאזוי ? געשען דאך מיר איז ״וואט
 איך בין וויאזרי ? אויג מיין געמאכט יונג דהאט רוער ? עקל פון

 בייט מער נישט זיצט ערב־רב קיין ווו דהויך, דער צו דערפלויגן
? ברונעט

 וואם בחורה, און געשאפן פליגל מיר גופא עקל מיין דהאט
 פליען איך דהאב הויך דהעכטטע די אין באמרה, קוואלן? די אנען
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 - פרייד! פון 1לוואל־־ דעבם געפינען ורידער כ׳זא^ אז געמוזט,
 דער אין דא !כרידער מיינע געפובען, א'כם דהאב איך א,

 ס׳איז און !פרייד פון קוראל דער מיר פליסט דהריך ד־זעכסטער
י מיט נישט טרינקט ערב־רב קיין רוו עבן,1?־ א דא

 !פרייד פון 1קרואל־ דו מיר, שטראמסטו דהאסטיק צו כמעט
 רואם דערדורך, אריס, בעכער דעבם ווידער דו לעערסט אפט און
אנפילן. איבש ווילסט דו

 גע־ דיר צו באשיידענער אויסלערנען מיך איך מוז נאך און
אנטקייגן: נאך דהארץ מיין דיר שטראמט דהאסטיק פיל צו נענען:

 קורצער, דער כרענט, זומער דער ררעלכן אריף דהארץ, מיין -
 מיין כאגערט ווי איבערגליקלעכער; מרדה־שחורדהדיהער, הייסער,

קילקייט! דיין זומער־דהארץ
 פאר־ י נגןיפרייד־ מיין פון אומעט זוימענדעד דער אריכער

 כין זומער ן יוני אין בייזקייט מיין פון שניי־פלאסטערם די שררונדן
- זומער, אין מיטאג און אינגאנצן געווארן איך

 קרראל־*ן קאלטע מיט הריך ד־העכסטער דער אין זומער א -
 זעלי־ באך אז פריינט, מיינע קומט א, :שטילקייט זעליקער א און

!שטילקייט די ווערן ז$ל קער
 הייט־לאנד: אונזער און הריך ארנזער איז דאס ררייל

 אומ־ אלע פאר דא מיר וווינען שטארק־משופע און ד־זויך צו
דורשט. זייער און ריינע

 מיין פון קוראל דעם אין כיד^יקן ריינע אייערע נאר ורארפט
 אכן1?- רוערן? טריכ דעט צוליכ ער זאל ווי פריינט! איר פרייד,

1 רייגקייט ן יי ז מיט אנטקייגן אייך ער זאל
 אדלערס ;נעסט אונזער מיר בויען צוקונפט בוינם דעם אויף

1 שנאבלען זייערע אין כרענגען שפייז איינזאמע אונז זאלן
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 מיט־ מעגן ז^לן אומציכטיקע רואם עפייז, קיין נישט באמרת,
 וואד־*טן זיי און פרעסן זיי אז דוכטן, זיי זיך וואלט פייער !עסן
1 פארברענען מיילער די זיך

 פאר אנגעברייט דא מיר דתאלטן דתיימען קיין נישט באמת,
 אונזער וואלט לייבער זייערע פאר דתייל4א'י אן אומציכטיקע!

גייסטער. זייערע פאר און געדהייסן זיי גליק
 שכניט זיי, איבער לעבן מיר וועלן ווינטן שטארקע ווי און

 אזוי זון: דער צו שכגיבש שניי, דעם צו שכניכן אדד־^ערם, די צו
ווינטן. שטארקע ל־*עבן

 זיי צווישן בלאזן באך אמאל איך וועל ווינט א ווי גלייך און
 אזוי :גייהט זייער פון אטעבם דעם פארכאפן גייסט מיין מיט און
צוקונפט. מיין עם וויל

 אל־*ע פאר זאראטוסטרא איז ווינט שטארקער א באמרת,
 וראם אד־^ץ, און פיינט זיינע ער גיט עצרת אזא און פלאכהייטן:

."4ווינט דעם ן ג יי ק ט נ א שפייען צו אייך דתיט גאווערט: און שפייט



 פאררואס קלוגשאפט. אזויפיל פארמאג איך פאררראם
 איבערדהויפט בין איך פארוואס מער? זאכן אייניקע ווייס ^יך
 פראגן, איבער נאכגעטראכט נישט קיינמאל האב איך ? קלוג :אזרי
 פאר־ בישט מיך דהאב איך - נישט, פראגן קיין זענען וואס

 למשל• קאנפליקטן ע ז ע י ג י ל ע ר אייגבטלעכע - שווענדטי
 בא־ נישט לחלוטין דהאב איך דערפארונג. פון נישט איך קען

 א מיר פעלט דאסגד^ייכן זיין. זאל איך "זינדיק" ווייט ווי טערקט,
 :איז געוויסנסבים א אזוינם וואם דערפאר, קריטעריוט זיכערער

 געוויסבם־ א מיר שיינט דערוועגן, ט ר ע מ׳דה וואם דעט, לויט
 דהאנ־ א פון מיך וואלט איך אכטבארם.... עפעם נישט זיין צו בים

 בע־ וואלט איך ן, ע ע ש ע ג איר ך א נ אפגעזאגט נישט דלונג
 גרונטזעצלעך ן ג ל א פ די אויסגאבג, שלעכטן דעט וועלן סער

 שלעכטן ביים מ׳פארלירט באדייט. מכח פראגע דער פון אויסשליסן
 דעט, פאר בליק ן ק י ט כ י ר דעכו לייכט צו גאר אויסגאנג

 ר "בייזע מין א איז מיר, שיינט געוויסנסביס, א געטון: מ׳האט ואס1
 מער וואם גראד מען זאל איין, נישט זיך גיט וואם זאך, א .בליק".

 גע־ דאס - איינגעגעבן נישט *זיך דהאט זי ל יי וו ערן, זיך :ביי
 "אומשטערבלעב־ גאט"," — מאראל. מיין צו שוין גיכער דהערט

 ד-ויטער - דרעלט״ ״יענע ״דערלייזונג״, נשמדה״, דער פון קייט
געשענקט, גישס אריפמערקזאמקייס קיין זיי האב איך וואס .באגריפן,
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 אפשר בין איך—קיגד, אלם נישט צרמאל נישט, צייט קיין אויך
 דעם קען איך - ? דערצר קינדלעך געברג געורעז נישט קיינמאל
 גע" א ווי ווייניקער נאך רעזרלטאט, א ווי נישט דררכוים אטעיזט
 צר בין איך אינסטינקט. פרן מיר ביי זיך פארשטייט ער שעעניש:
 מיר כ׳זאל אז שטאלץ, צר ש, י ט א מ ע ל ב א ר פ צר נייגעריק,

 פריסט־גראבער א איז גאט ענטפער. פויסט־גראבן א געפעלן לאזן
 גררנט אין — דענקער, ארנז לגבי ארמדעליהאטקייט אן ענטפער,
 זאלט איר :ארנז צר ט א ב ר א פ פריסט־גראבער א גאר אפילר

 פרן פראגע, א מיך אינטערעסירט אנדערש גאנץ דענקען!... נישט
 ווי אפ, מער דהענגט מענטשדהייט" דער פרן "גליק דאם ורעלכער

 דער פרן פראגע די קרריאזיטעט: טעאל־^אגישער וועלכער־איז פדן
 אזוי געברויך, גערויינלעכן צרכם זיך, זי מ׳קאן ג. נ ר ר ע נ ר ע ד

 דער־ צר כדי דערנערן, זיך ר ד גראד דארפסט "ווי :פארמרל־^ירן
 רענעסאנס־ אין 71870 פרן קראפט, פרן מאקסימרט דיין גרייכן
 מיינע - ?״ מאראליזט פרן פריי איז רואם טרגנט, פרן סטיל,

 בין איך זיין; נאר ס׳קאן ררי שלעכט, אזוי דא זענען דערפאררנגען
 געהערט, שפעט אזוי איך דהאב פראגע דידאזיקע רואם דערשטרינט,

 "שכל^ שפעט אזרי איך ד־זאב דערפאררנגען דידאזיקע פרן וראם
 ביל־ דייטשער ארנזער פרן נישטיקייט פרלקרמע די נאר געלערנט.

 א גערריסערמאסן מיר פאר איז — "אידעאליזט" איר — דרבג
 ד־היגטערשטעליק גערוען דא גראד בין איך פארוואם דערקלעררנג,

 פאר־ פאררים פרן לערנט רואם "בילדרנג", דידאזיקע תמימות. צו ביז
 נאך נאכצריאגן זיך כדי אריגן, די פרן ן ט ע ט י ל א ע ר די לירן

 נאך צילן, "אידעאלע" אזוי־געררפענע פראבלעמאטישע, דררכדם
 פארייניקן דאם ווי גלייך — :למשל ביל-^דרנג״ ״קלאסישער דער

 פא־ אין זיין נישט וואלט כאגריף איין אץ דייטש"# ארן "קלאסיש"
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 אייך שטעלט - לאכן, צובט ס׳איז מער, נאך !פאראורטיילט רוים
 מיינע אין ביז באמת,—! לייפציקער געבילדעטן" "ק^אסיש א פאר

 מאראליש - געגעסן, ט כ ע ל ש נאר תמיד איך האב יארן רייפסטע
 "אלטרויסטיש", "אומעגאיסטיש" "אומפערזענלעך", אויסגעדריקט

 האב איך קריסטן־ברידער. אנדערע ארן קעכערם די פרן ווריל צרכן
 ערשטן מיין מיט גלייכצייטיק למשל, קיך ייפציקער1?־־ דער דורך

 "ווילן מיין ערנסטנעגירט זייער (,1865) שאפנדהויערן פון שטודיובם
 מאגן דעכם נאך אויך זיך דערנערונג קארגער צוליב לעבף. צרכם

 דער־ די דהאט מיר, דרכט פראבלעכם, דאסדאזיקע — פארדארבן
 1866 יאר דאם אז )מ׳זאגט, געלעזט. גוט שטוינען צום קיך מאנטע

 די אבעי -(. ררענדונג א זאך דער אין אריינגעבראכט ד-זאבן זאל
 די !געוריסן אויפן אלץ נישט זי דהאט וראם — בכלל קיך דייטשע

 פרן קאך־ביכער רוענעציאנישע אין )נאך מאלצייט פארן זופ
 די 1£1נ£56\/ אנגערופן דאם רוערט יארדהונדערט ־טן16

 די געמיזעם; געמאכטע מעליק ארן פעט די פליישן, אויסגעקאכטע
 נאך מען רעכנט ברירר־פרעם! א אין מעלשפייזע א פרן אנטארטונג

 די פרן נאכטרינה־באדערפענישן בהמדהשע איינפאך די צר גאר
 אריך מען באגרייפט דייטשן, ע ט ל א בלויז נישט דררכוים אלטע,

 געדע־ פארדארבענע פרן — ט ם יי ג ן ש ט יי ד פרן שורש דעכם
 ורערט ער נישט־פארדייען, מין א איז גייסט דייטשער דער ריבם...

 וואם דיעטע, ענגלישע די אריך אבער — פארטיק. גארבישט מיט
 איז דיעטע, פראנצריזישער אפילר דייטשער, דער מיט פארגלייך אין
 איי קאניבאליזבם, צום ה. ד. נאטרר", דער צו ,צוריקקער מין א זי

 אז מיר, דוכט עם אינסטינקט; אייגענעכם מיין דערררידער שטארק
 ענגלענדערין־פים... - פיס ע ר ע וו ש גייסט דעכם פארשאפט זי
 פאר זענען ע.-אלקאהאלן ש י ט נ א מ ע י פ די איז קיך בעסטע די
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 פילשטענדיק איז טאג א אין ביר אדער רריין גלאז א שעדלעך; מיר
 לעבן מינכען דתבכא״,-אין "עמק אן לעבן פרן מיר מאכן צר גענרג
 #בא שפעט אביסל דאם אט דתאב איך זיין, זאל אנטיפאדן. מיינע
 קינדהייט פרן באמרת עם איך האב ט ב ע ל ע ג ר ע ב י א גריפן,

 פרנקט איז טרינקען רויין אז געגלויבט, איך דהאב ייגגל אלם אן.
 מענטשן, ירנגע פרן גאודה פרסטע א נאר מתחלרת רויכערן ווי

 ן ב ר א דת דאזיקן אין אז מעגלעך, גערריינרנג. עלעכטע א שפעטער
 ג^ריבן, צר וריין. נאארמבררגער דער שרלדיק אויך איז אררטייל

 געדארפט איך רואלט דערצר ך, ע ?ל יי ר פ מאכט רויין דער אז
 מיר פאר גראד ס׳איז וראם דעם, אין גלויבן ה. ד. קריסט, א זיין
 שטארק ע, נ יי ?ל ק צרליב אויב גענרג, מאדנע ס׳איז אבסורד. אן

 גע־ שלעכט אריסערסט •ך א ווער אלקאדתאל דאזעם געמישטע
 ווער דאזעם, ע ק ר א ט ש אץ זיך דתאנדלט עם ווען איז, שטימט,

 ארויסגעוויזן דא איך דתאב יינגל אלם שוין מאטראז. א כמעט איך
 אפרתאנדלרנג אטיינישע1?־־ לאנגע א אנשרייבן ברידתשקייט. מיין
 אט־ דער מיט איבערשרייבן, אויך נאך זי ארן וואכנאכט איין אין

 פרט אין סאלרסט פארבילד מיין נאכצרטרן דאם פען דער אין ביציע
 מיין פארטרינקען ארן סטיל פרן געדרענגטקייט ארן שטרענגקייט פרן
 שדין, איז דאם אט בר,ןיקאיד־ גרעסטן פרן גראג א מיט אטיין1?־

 שריד־^פפארטא, חשרבער דער פרן שילער דער געררען איך בערת
 אריך פיזיאלאגיע, מיין צר סתירדת אין געשטאנען נישט לגמרי
 צר שטענדיק םאלרםטן-הגבם פרן פיזיאלאגיע דער צר אפשר נישט
 מיט דער אין ארמגעפער שפעטער, שרלפפארטא... חשרבער דער
 שטרענגער אמאיד^ רראס אנטשידן מיך איך דתאב לעבן, מיין פרן

 ררעגע־ פרן קעגנער א איך, געטראנק: "גייסטיקן" יעדררעדן ן ג ע ק
 ררעלכער רראגגער, ריכארד ררי פרנקט דערפאררבג, ארים טאריערטרם
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 אלע ראטן צר ערנסט גענרג נישט ודיים איבערקערט, מיך דהאט
 אל־ פרן אפצרדהאלטן ארמבאדינגט זיך נאטררן גייסטיקערע

 ערמער, אריס ליבערשט רוייל איך געברג... איז ר ע ם א רו קאהאלן.
 פליסנדיקע פרן שעפן צר מעגל־^עכהייט די ארמעטרט מ׳ז־האט וור

 א ווי נאך מיר לויפט גלאז הד־־^יין א סילם(; טררין, )ניצצא, קוואלן
 איר בין דא אויך אז דרכט, עם :1א 71א0 7 £ מ 17 5 דהרנט.
 בא־ דעט בנוגע ורעלט גאנצער דער מיט מסכיט נישט ווידער

 וראםער. איבערן גייסט דער שוועבט מיר ביי — ״אמרת״: גריף
 איז מא^צייט שטארק א מאראל. מיין פרן אנווייזרנגען פאר א נאך

 טע־ זיין דארף מאגן דער קליינם. צר א ווי פארדייען, צר לייכטער
 פארדיירנג. גרטער פאר תנאי ערשטער — גאגצעם, אלם טיק

 זעל־*בן צרליבן מאגן, אייגענעבם פרן גרויס די ן ע נ ע ק מ׳מרז
 איך ורעלכע מאלצייטן, צעצויגענע פרן אפראטן מען דארף טעבש

 7\/81£ ביי מאלצייטן די דהפסקוות, מיט אפערפייעררנגען אן ררף

 טריב. מאכט קאווע קאווע: קיין צררישן־מאלצייטן, היין - טח׳ס.1£
 איז טיי :קרעפטיק אבער ורייניק, ניצלעך. אינדערפרי נאר יי ט

 איין נאר אויב קראנק, טאג גאנצן אויפן מאכט ארן שעדלעך זייער
 די צררישן אפט מאס, זיין דעט אין דהאט יעדער שרואכער. גראד

 איז קלימאט שארפן זייער א אין גרענעצן. פיינסטע ארן ענגסטע
 מאכן מען זאל פריער שעדה א :אנפאנג אלם ראטן צר נישט טיי

 אפגערייניקטן פעטקייט פרן געדיכטן 1שאל־ א מיט אנפאנג דעט
 אגעדאנק, צר צרטרוי דהאבן נישט ן: צ י ז ררייניקער רואם קאקאא.

 ביי ארן לרפט פרייער דער אריף געווארן געבוירן נישט איז וראם
 מרס־ די אויך נישט פייערן איבם אין רואם — באררעגרנג, פרייער

 אינגערויידן. די פרן שטאמען פאראררטיילן אלע יוכן־טוב. א קרלן
די איז — געזאגט אמאל שוין עם דהאב איך — זיצפלייש דאם
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— גייסט. יקן4הייי דעכש העגן ד ג י ז אמרמע

.2

 די פןי^רוואנדט נאענט איז דערנעררנג פרן פראגע דער מיט
 מסרגל נישט הייגער ס׳איז ט. א מ י ל ק ארן ט ר א וועגן פראגע

 לעזן, צר אויפגאבן גרויסע ס׳ד־זאט ותר ארן ;לעבן צר ארמעטרכם
 א :אפילר גאר דא דהאט קראפט, גאנצע זיין ארריס פאדערן רואם

פ א ט ש אויפן איינפלרם קלימאטישער דער ^ויסודאל. ענגן זייער
 ווייט, אזוי גייט פארשנעלעררנג, זיין פארד־זאלטרבג, זיין ל, ם ק ע ור
 בלריז נישט יינעכש1<י קאן מאטןיקל־ ארן ארט בנוגע טעורת א אז

 איבם ^זויפגאבע דידאזיקע נאר אויפגאבע, זיין פרן אפפרעמדן
 אנ= אויגן די אין נישט קיינמאל זי וועט ער :אויסבאדהאלטן בכלל
 ווערן נישט קיינמאל איבם ביי וועט כדה אנימאלישער דער זען...
 וועלכע פריידהייט, יענע ווערן דערגרייכט ס׳זאל אז גרוים, גענרנ

 דער" צר דערגייט איינער וור גייסטיקסטע, דאם אין איבער שטראמט
 פרן פוילקייט קליינע גאר א אפילר איך... נאר קאן ם א ד :קענרנג

 ינ־1געוו שלעכטע א אין פארוואנדלט זיך האט וואט אינגערויידן, די
 עפעם זשעני א פרן מאכן צר כדי גענרג, פרלשטענדיק איז דהייט,

 אליין מאטי1קד־ דייטשער דער ;"דייטשעם" עפעם מיטלמעסיקעם,
 ד־זער^זבש צר אפילר ארן שטארקע אנטמרטיקן צר כדי גענרג, איז

 אין שטייט שטאפוועקסל פרנט טעמפא דאם אינגעוויידן. פעיקע
 אמרנג1?־ אדער באוועגלעכהייט דער צר פארדהעלטעניש גראדן א

 א נאר דאך איז אליין "גייסט" דער גייסט. פונבם ס י פ די פרן
 די זיך מען זאל שטאפוועקסל. דעבש אט פרן קאטעגאריע געוויסע
געווען זענען עם ארן פאראן זענען עם וור צרזאמענשטעלן, ערטער
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 האבן בייזדהאפטיקייט ראפינימענט, וויץ, ורו מענטשן, גייסטרייכע
 נויטווענדיק כמעט זיך דהאט זשעני דער ורו גליק, צרכם געד־זערט
 <*ויםגעצייכנט אן זיי דהאבן אלע אינדערהייט: געפיד-ט
 אטען- ירושליבש, פלארענץ, פראוואנם, די פאריז, לופט. טרוקענע
 ט ג נ י ד ב <^יז זשעני דער :עפעם באווייזן נעמען דידאזיקע

 שנעלן דורך ה. ד. - הימל, ריינעכש דורך לופט, טרוקענע דורך
 פאר־ צו אויפסניי כסדר זיך מעגלעכקייט די דורך שסאפוועקסל,

 <^יך קראפט. פון מענגעם אומגעדהויערע ^זפילו גרויסע, שאפן
 פריידהייט־ און באדייטנדער א ווי אריגן, די פאר ביישפיל א דהאב

 בנוגע :^"נסטינקט־פיינקייט אין מאנגל צוליב איז גייסט פעיקער
 און פארזויערט. און ספעציאליסט רוינקלדיק, ענג, געווארן קלימאט

 קראנק־ די רריבאלד אזעלכער, אט ררערן געקאנט דהאב אליין איך
 נאב־ צום פארנונפט, צו געצווונגען געווען גישט מיך וואלט דהייט

 ררען איצטער, רעאליטעט. דער אין פארנונפטיקייט איבער דעבקען
 פיינעם א זייער פון ווי מיר פון אם איך לייען <*יבוגג לאבגער פון

 אדער קיד^ימאטישן פון ווירקונגען די ^ינסטרומענט זיכערן ^זון
 פון שרין, רייזע קורצער א ביי און כאראקטער, מעטעאראלאגישן

 די פיזיאלאגיש מיר ביי איך בארעכן מי^אן, קיין למשל טורין
 מיט איך טראכט לופטפייכטהייט, דער פון גראדן די אין ענדערונג

 לעבן מיין אז טאטזאך, אומהיימלעכער דער וועגן שרעק
 לעבנסגע- די יאר, 10 לעצטע די אריף ביז אפגעשפילט זיך דתאט

 מיר פאר גראד און פאל־^שע ן^ין נאר כסדר יארן, פערל־^עכע
 טיורינגעןבכלל, שולפפארטא, נאאומבורג, ערטער. פארבאטענע

 ^ומגליקס־ערטער פילע גראד אויך - ווענעדיק באזעל, ל־^ייפציק,
 קיין נישט איבערדהויפט דהאב איך אויב פיזיאל־^אגיע. מיין פאר

 יוגנט, ון^4 קינדדהייט גאנצער מיין פון דלרינערונג אנגענעמע
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 אזוי־געררפענע די געלטן לאזן צר דא שטרות א געורען עם רר^ם
 דוחק ארמצווייפלדתאפטן דעבש שטייגער א - סבררת", "מאראלישע

 דער־ מחמרת :געזעלשאפט ר ע ק י ד נ 1ד־ ע ט ש נ ד י ר פ ר צ אין
 עקזים־ תמיד דהאט ער ווי ותיינט, נאך עקזיםטירט דוחק דאזיקער

 רן1ן> מרנטער זיין צר מניעדת א מיר פאר זייענדיק בישט טירט,
 - אנגעלעגנהייטן פיזיאלאגישע אין ארמוריסנדהייט די נאר דרייסט.

 שיק־ אייגנטלעכע די איז — "אידעאליזכם" פארשאלטענער דער
 עפעם דערין, נארישע און איבעריקע דאם לעבן, מיין אין זאלסנויט

 וראם ארריסגעוואקסן, נישט דערפרן איז גרטס קיין רו$ם אזוינם,
 די מיט קעגנגעוויכט. קיין אריסגלייך, קיין נישטא איז דערפאר

 אל־*ע מיר איך דערקלער "אידעאליזט" דאזיקן פרנבש פאלגן
 "בא־ ארן אינסטינקט־פארבלאנדזשענישן גרויסע אלע טעותיכם,

 ס־ נ ב ע ל מיין פרן ליניע דער אויף נישט ליגן וראם שיידנקייטן״,
 פילאלאג- געררארן בין איך ור$ם שטייגער, א דאם ע, ב א ג פ י ו א

 עפבט רואם אזוינם, עפעם גאר אדער ארצט נישט לפחוות פאררואם
 דיעט, גייסטיקע גאנצע מיין איז צייט באזעלער מיין אין אריגן? די
 ארמ־ פרלקוכם א געווען אריםגעשל$סן, נישט טאג־איינטיילרנג די

 וועלכן אן קרעפטן, אויסערגערויינלעכע פרן פארשווענדרנג זיניקע
 נאכטראב־ אן כחוות, פארנרצטע די דעקן ז$ל רואם צרפלרם, ס׳איז
 יעדע געפעלט האט עם צרריהפארשאפרנג. ארן פארנרצרנג מכח טרנג

 אינסטינקט, געביטערישן א פרן השגחה יעדע אייגנליבע, פיינערע
 ארמעגאיסטיש־ אן רועמען־איז, מיט שטעלן־זיך־גלייך א געווען איז עם

 קאן איך וראם זאך, א—דיסטאנץ, אייגענע די פארגעסן מין א קייט,
 געהאלטן כמעט שרין דתאט עם ווען זיין. מוחל נישט קיינכיאל מיר
 געדתאלטן כמעט שדין דה$ט עם ם א רר דערפאר, סוף, מיין ביי
ד^זיקן איבערן נאכצרדעגקען אנגעזתויבן איך דתאב סוף, מיין ביי

?511



 ק" נ קרא די ."זםי1"אידעאק־ דעם — לעבן מיין פץ גרונט״שטורת
.1שכל־ צום געבראכט מיד דהאט ט יי דה

.3

 און מאטי1קל־ פון וואל די :דערנערובג דער פון 1רואל־ די
 קיין מאכן נישט פאל קיין אין מ׳טאר רוו דריטע, דאם — ארט;

אפ פון אופן בם ע נ ע ג יי א ן יי ז פון וואל די איז טעורת,
 ,5ט1 0£א£815 איז גייסט א ווי גראד, לויטן זענען דא אויך רו.

 ך, ע ל צ י נ ה. ד. דערלויבט, איבם איז וואט דאם, פון גרענעצן די
 לייענען יעדררעדעס געהערט פאל מיין אין ענגער. און ענגער אלץ

 מיר, פון מיך באפרייט ווזזס דעבם, צו במילא :אפרוען מיינע צו
 און וויפבשאפטן פרעמדע אין גיין שפאצירן מיך ל־^אזט וואט

 טאקי איז לייענען ערנסט. מער נישט נעבם איך וואט — נשמורת,
 מען זעט צייטן ארבעטזאמע טיף אין ערנסט. מיין פון אפרו ן יי מ

 עמעצן דהיטן מיך וואלט איך ביכער: שובם קיין מיר ביי גישט
 וואלט דאם און דענקען. גאר אדער רעדן לאזן צו נאענט מיין אין

 באמערקט, אייגנטלעך מען דהאט צי לייענען... געדהייםן טאקי דאך
 שרואנגערשאפט די וועיד^כער צו שפאנונג, טיפער יענער אין אז

 ארגאניזבם, גאנצן דעכו גרונט אין און גייסט דעכם פארמשפט
 ארט יעדע צופאל, דער טיף צו "טרעפט" געוואל־^טיק, צו ווירקט

 אויסמיידן מעגלעך ווייט ווי מ׳מוז ? דרויסן פון קומט וואט רייץ,
 ארט געוויסע א דרויסן. פון קומט וואט רייץ, דעט צופאל, דעבם

 אינטטינקט־הלוג־ אויבערשטע די צו געדהערט זעליטט־פארמויערונג
 דערלויבן, איך ורעל שוואנגערשאפט. גייטטיקער דער פון דהייטן

 איבער אריבערקריכן געהייבם זאל געדאנק פרעמדער א אז
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 די נ^ך לייענען... געדהייסן דאך רראלט דאס ן^רן - ? מריער די
 :אפרו פרן צייט די קרמט פררכטב^רקייט און ארבעט פרן צייטן
 בי־ געשייטע איר גייסטרייכע, איר אנגענעמע, איר אדהער, קרמט
 צרריקרעכע" מרז איך ביכער?... דייטשע זיין דאם וועלן - כערי

 דער אין ברך א מיט כאפן מיך זאל איך אז יאר, דהאלב א נען
 שטרדיע אויסגעצייכנטע אן - ? געררען דען עם איז רואם דהאנט.

 ס׳זענען ררר ,153 8ךרק£ם0ט£5 ט£מס3 בראשאר, וויקטאר פרן
סקעפטיקער, די מיינע געררארן באנרצט גרט אריך

 צרריי־ אזרי דער צררישן טיפ ר ע ט ר ע רר נ ר ע איינציקער דער
 איך נעט אנישט !...פילאזאפן די פרן ארמדה פינף־דייטיקער ביז
 פאר גררנט, אין צאל־־־* קליינע א ביכער, זעלבע די צר אלעמאל מיך
 מיין אין נישט אפשר ליגט עם ביכער. ע נ ע ז י רר א ב גראד מיר
 מיך מאכט ייענצימער1?־־ א :לייענען צר פילערליי ארן 1פיל־ טבע

 פילערל^יי אדער פיל טבע מיין אין נישט אריך ליגט עם קראנק.
 גע־ ביכער נייע קעגן פיינטלעכקייט אפילר פארדכט, ליבן: צר זאכן

 מ\ע"0£מט "טאלעראנץ", ררי אינסטינקט, מיין צר שדין גיכער הערט
 עם איז גררנט אין "נאענטסטן־ליבע"... אנדערע ארן טס 00£"מט

 כסדר קער איך ררעלכע צר פראנצריזן, ע^טערע צאל קליינע א
 אלץ, דתאלט ארן בילדרנג פראנצריזישע אין נאר גלריב איך ארט:

 א פאר "בילדרנג", אנגעררפן אייראפע אין אריגערדעם רוערט רואם
 קנאפע די בילדרנג. דייטשע די שדין פשיטא א מיספערשטענדעניש,

 אין באגעגנט האב איך רואם בילדרנג, ך־הריכער פרן ביישפילן צאל
 אלעס פאר מקרר, פראנצריזישן פרן געררען אלע זענען דייטשלאנד,

 פרן פראגן אין שטים באדייטנדסטע די רראגנער, קאזימא מאדאט
 נישט לסייען ^יך רראם געדהערט. דהאב ^יך רראם געשמאק,
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 פון קרבן באלערנדיקסטן דעט ווי איט, ב י 1ל־ נאר פאסקאל,
 גייס־ דאן קערפערלעך, צוערשט אפגעטויט, לאנגזאם קריסטנטוט,

 אומ־ פון פארט גרויליקסטער דער אט פון לאגיק גאנצע די טיק,
 מוט־ מאנטענם פון עפעס באזיץ איך וראם אכזריררת; מענטשלעכער

 מיין רואם ל־*ייב; אין אריך אפשר רוייסט? ררער גייסט, אין רוילן
 מא־ נעמען די צארן אן נישט שוץ אין נעמט קינטטלער־געשמאק

 שעקספיר: רדי זשעני, ררילדן אזא קעגן ראסין און קארנעל ער,ןיל-
 זאלן פראנצויזן יונגסטע גאר די אז אריס, נישט לסוף שליסט דאס
 לגמרי זע איך געזעלשאפט. צויבערדהאפטע א זיין אריך מיר

 קאנען מ׳זאל געשיכטע דער פון יארדתונדערט ררעלכן אין נישט,
 אזעלכע איינצייטיק און אינטערעםאנטע אזעלכע צוזאמענשטעלן

 — אנכאפן פרוור איך ;פאריז דהיינטיקן אין ררי פםיכאלאגן, פיינע
 בורזשע, 5פאי דהערן די - קליין גארנישט איז צאל זייער רוייל
 אדער, לעמעטר, זשול פראנם, אנאטאל מעלדתאק, זשיפ, לאטי, פיער
 לא־ עכטן אן ראסע, שטארקער דער פון איינעם דערמאנען צר כדי

 מאפאסאן. דע גיוי געני׳יגט, באזונדערם איט מבין רראם טיינער,
 אפילו ליבער דור ע ק י ז א ד דאס גערעדט, אונז צררישן איז, מיר
 די פארדארבן דהאט צוזאמען אלע רראם לערער, גרויטע זיינע פון

 איט רואם דתעגעל, משל4י טען הער )דעט פילאזאפיע דייטשע
 גרריסע פון אויפפאסן ש^עכטע דאס פארדאנקען צו ער דהאט

ר א פ נאר, גרייכט דייטש^אנד ררואדהין צייטן(. און מענטשן
 דעם "באפרייט" דהאט ערשט קריג די קולטור... די עם ט ב ר א ד

 צופאלן שענסטע די פון איינער סטענדאל, פראנקרייך... אין גייסט
 איט אין געמאכט האט עם רואם אלץ, מחמרת — לעבן מיין אין

 רע־ א נישט קיינמאל אונטערגערוקט, צופאל דער דהאט עפאכע,
ווייטזעערו־ זיין מיט אפצושאצן נישט לגמרי איז — קאמענדירונג
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 רואם רעאד־^יטעט, די אריפנעמען זיין מיט פםיכאלאגן־ן^ריג, דיקן
 £(X רעאל-*יםט גרעסטן דעט פרן נאענטקייט דער אן דערמ<מט

 אן ווי ררינציקסטן צרכם בישט לסוף ;שססאס ק\/א01£0א£א )-
 גע־ צו שרועד ארן זעד־^טן איז רראם מין, א אטעיסט, ר ע כ ע ל ר ע

 <*יך קוק ערן... צר מערימע פדאספער - פראבקדייך אין פינען
 דעט מיר האט ער ? 1סטענדאד־ אריף קנאדה מיט אליין אפשר
 געקאנט גראד רראלט איך רראם אריסגעכאפט, אטעיםטן־רריץ בעסטן
 ער וראם דאם, איז גאט פון פארענטפעררנג איינציקע "די מאכן:

 איז וואס געזאגט: ערגעץ־ררר דהאב אליין איך משט"... עקזיסטירט
ט... א ג דאזייו? צרם ורידערשפררך גרעסטער דער ביזאהער געורען

.4

 געגעבן מיר דהאט ליריקער פרן באגריף דהעבסטן דעבם
 קעניגרייכן אלע אין ארמזיסם זרך איך ע. נ יי דה ך י ר נ יי דה
 ער מרזיק. לייזעשאפטלעכער ארן זיסער אזא נאך יארטריעטער פון

 מיר קאן איך רדעלכער אן בייזקייט, געטלעכע יעבע פאדמאגט האם
 פרן ררערט דעבש אפ שאץ איך — דענקן, נישט פרק־^קרמעבע דאס

 נישט ארמבאדינגט זיך קאנען זיי ררי דעם, לריט ראטן פרן מענטשן,
 באהערשט ער ררי םאטיר.-ארן פרנבש אפגעטיילט גאט פארשטעלן

 זעגען איך ארן דהיינע אז זאגן, אמאל מ׳רועט י שפראך דייטשע די
 — שפראך דייטשער דער פרן קעסטק־^ער ערשטע די כלל געורען
 גע־ איר מיט ס׳דהאכן רראם אלץ, פרן ררייט בארעכענען צרכם בישט
 זיין איך מרז מאנפרעד ם נ א ר יי ב מיט — דייטשן. סתבט מ^ט

 דיד^זקע אלע מיר אין געפתען דהאפ ^יך פאררדאנדט: טיף
 דעכו אט פאר רייף געררען איך בין יאר דרייצן צר — תדהרמדרה,

 בליק א בלויז נאר דהאב איך ורארט, קיין משט דהאב <^יך ררערק.
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 ארריםצררעזץ זיי רראגן מאנפרעד פרן קעגבררארט אין רואם די, פאר
 שרבם קיין צר פעיק נישט זענען דייטשן די פאארסט. רדארט דאם

 פרן בפירן, דהאב איך שרמאן. ראידה א :גרריסקייט פרן באגריף
 האנטר־ארווערטררע א זאקם זיסלעכן דאזיקן צרט פארדררס טיפן

 געזאגט דהאט ברלארר פאן דהאנם רראס מאנפרעד, צר קאמפאנירט
 נאטן־ אריף געזען נישט קיינמאל ער דהאט אזעלכעם אז איר, ררעגן

 זרך איך ורען — עררטערפע. קעגן גרראלט־־טאט א איז דאס פאפיר:
 אלעמאל איך געפין ר, י פ ם ק ע ש פאר פארמרל דהעכסטע מיין
 דער־ אז^כעס צעזאר. טיפ דעבש געשאפן דהאט ער אז די, נאר
 גרריטער דער נישט. עם מ׳איז אדער עם מ׳איז — נישט, מען גייט

 גראד, דעט צר ביז ררירקלעכקייט, זיין פרן ר א נ שעפט דיכטער
 נאב־ ררערק... אייגן זיין ארים נישט מער ער דהאלט דערנאך אז

 ארם איך גיי זאראטרסטרא, מיין אין בליק א ודארף איך רדי דעס
 פא־ קאבענדיק נישט אפ, ארן אריף שעדה דהאלפע א חדר מיין אין

 קען איך — שלרכצן. פרן קראמף ארמדערטרעגלעכן אן דהערשן
 האבן מרז רדאס שעקספיר. ררי לעקטרר הארצרייסבדערע קיץ נישם

ר א פ !לץ א זיין אזרי דארפן זאל ער אז מעבטש, א געליטן
 ־ ם י רר ע ג די נאר צררייפל, דער נישט ? דהאמלעט מען ט יי ט ש

 מען מרז דערצר אבער רראבדניק... מאכט רראס דאס, איז ט יי דה
 שרעקן מיר ]...1פיל־ צר אזרי כדי פילאזאף, אפגררנט, טיף, זיין
 דע־ בין איך :זיין מרדדה דאס לאמיך ארן אמרת... פארן אלע דך
 איז בעקאן ל־^ארד אז נישט, צררייפל ארן זיכער אינםטינקטירר רין

 ארמדהיימלעכסטן דאזיקן פרנט מערטירער ארן באשאפער דער
 פרן גערייד נישטיקע דאם אן ך י מ גייט רראם ליטעראטרר: פרן מין

 דעד צר קראפט די אבער ? קעפ פלאכע ארן טעמפע אמעריקאבישע
נאר נישט זיך פארטראגט זערנג דער פרן רעאליטעט מעכטיקסטער
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 פץ ארמגעדהריערן צובט טאט, צר קראפט מעכטיקסטער דער מיט
 אבא אירס לו אפי איז זי — פארברעכן צרכם טאט, דער

 ערשטן דעכם בעקאן, ד־^ארד ררעגן ורייניק צו ררייסן מיר ג. נ י ד
 רריסן,רואם זאלן מיר כדי ררארט, פרן זין גרויסן יעדן אין רעאליסט

 ער ס א רו גערראלט, דהאט ער ם א רר געטרן, אלץ ד־זאט ער
 קריטי־ דהערן מיינע ררוזררת, אלדי צר ארן איבערגעלעבט... דהאט

 זארא־ מיין געטריפט כ׳רראלט אז אננעמען, מ׳זאל רריבאלד י קער
 פץ נאמען דעכם אויף 1למשד־ נאמען, פרעמדן א אריף טרסטרא

 נישט רראלט יארטריזנט צרריי פרן שארפזין דער רראגנער, ריכארד
 גאר־ "מענטשלעכעם, פרן מדחבר דער אז דערגיין, צר כדי געגיגט,

זאראטוסטרא... פרן רריזיאבער דער איז צר״מענטשלעכעם"

.5

 איך נריטיק לעבן, מיין אין אפרד ררעגן רעד איך רוען איצט,
 דאם, פאר דאנקבארקייט מיין אויסצרדריקן אריף ררארט א אץ מיך
 הערצ־ ארן טיפסטן מיין געפרנען פרלשטענדיק דהאב איך רואם אין

 דער געררען ספק שרבם אן איז דאם לעבן. אין אפרר ל־^עכסטן
 רעשט די דהאלט איך רואגנער. ריכארד מיט פארקער אינטימערער

 קיין פאר רראלט איך ;ביליק פאר מעבטשן מיט מיעע באצירנגען
 פץ טעג די עבן1^ מיין פרן אורעקגעגעבן נישט פרייז שרבם

 - צרפאלן הריכע פרן פריידיקייט, פרן פארטרריען, פרן טעג טריכשן,
 איבערגע־ האבן אנדערע רראם נישט, רריים איך רגעס... טיפע פרן

 קיינמאל זיך האט דהימל ר ע ז נ ר א איכער :רראגנערן מיט לעכט
 ררי־ איך קרבם דערמיט ארן — אריבערגעטראגן. רואלקן קיין נישט
 טעמיבם, קיין נישט דהאב איך — צרריק, פראנקרייך אריף דער

מריל־ררינקל אינכם פאראכטרנגם־אריסדררק א בלריז פארמאג איך
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 דער" גלויבן רועלכע ,£11^06 6£סא5 £אאס רראגנעריאנער קעגן
 ענל-^עך, זיך צר איבש געפינען זיי רואם ערן, צר רר^וגנערן מיט

 ;אלץ צר פרעמד אינסטיבקטן טיפסטע מיינע אין בין, איך רדי אזעלכער
 שטעלט דייטש א פרן נאענטקייט די בלריז אז אזרי דייטש, איז רואם

 ער־ מיין ביי איך דהאב פארדיירנגם־פראצעם, דעט מיר ביי אפ
 מיין אין מאל ערשטע דאם אריך וראגנער מיט באקאנטשאפט שטער
 איבש פארער <*יך אז געשפירט, דהאב איך אריפגעאטעמט: לעבן
 פראטעסט לעבעדיקן א אלם קעגנזאץ, אלם ד, ב א ל ם י ר א אלם
 נדער ק געררען זענען ררעלכע מיר, - טרגנטן". ״דייטשע אלע קעגן

 מיט זענען מיר יארן, פרפציקער די פרן ד־^רפט זרמפיקער דער אין
 קא־ מיר "דייטש": באגריף דעט בנוגע פעסימיסטן נריטררענדיקייט

 מיר ~ רעורא^רציאנערן, ווי אנדערש עפעם זיין נישט גאר נען
 ר ע ד דהערשט עם ררר זאכ^אגע, קיין אנערקענען נישט ררעלן

 שימערט ער צי נישט, חילרק קיין לחלוטין מיר :ג^יז עם צבוע.
 ארן שקארלאט אין זיך קליידט ער צי פארבן, אנדערע אין ד־זיינט
 גע־ איז רואגנער !רוויל נר, דהרזאר־ארניפארמען... אנדערע טר^גט

 דייטשן... די פאר אנטלאפן <^יז ער — רערראל־׳רציאבער א רוען
 חרץ א דהיים קיין ^זייראפע אין נישט מען דתאט קינםטלער אלם

 קרנסט, דער פון חרשיבש פינף אלע אין ס£110\/7£55£ די פאריז;
 פאר פינגער די וואגנערם, ווי קרנםט א פאר באדינג א זענען רואם

פא אין נאר זיך געפינט קראנקהאפטיקייט, פטיכאלאגישע די ניראנסן,
 אין ליידגשאפט דידאזיקע מען האט נישט ערגעץ <זין ווייטער ריז.

 — ן^15£ א£ £5א£ס אין ערנסט דעמדאזיקן פארבש, פרן פראגן
 אין מ׳דהאט ג€£11££א6£ ערנסט פאריזער דער איז עם

 ארמגעדהויערער דער וועגן נישט השגד־ז קיין גאר דייטש^נד
קינסטלער, פאריזער א פרן נשמדה דער אין לעבט וראם אמביציע,
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 גע־ נישם לחלוטין איז רראגנער — גוטמיטיק איז דייטש דער
 ארויסגע: געבוג שרין זיך האב איך א-ער גוטמיטיק... ררען

 רו.(׳ א. 256 ז. בייז" און גוט פין זיים יענע* יף ״א )אין זאגט
 נאענטם־ זיינע האט ער ררעמען אין געד־־זערט, רראגנער ררואדהין

 יעבער שפעט־ראפאנטיק, פראנצריזישע די איז דאס פאררראנדטע:
 רדי קעםטל־^ער, מין דערדתריכנדיקער און דקריכפליעבדיקער

 אום* פון קראנקדתייט, פון באדן א מיט בערליאז, רדי דעלאקרוא,
 ק, ו ר ד ם י ר א פון פאנאטיקער לריטער ררעזן, אין דתיילבארקייט

 נ־ י א ערשטער דער געררען איז רדער דורך... און דורך רדירטואזן
 באד־ שארל ?בכלל רדאגנער פון אנדהענגער טעליגענטער

 פארשטאנען, דעלאקרוא ערשטן ציט האט רואם דערזזלבער, לער,
 דרר גאגץ א זיך דתאט עם ררעמען אין דעקאדעבט, טיפישער יענער

 דער גערדען אריך אפשר איז ער — דערקענט צוריק קינסטלער פון
 ? רראגבערן גערדען מרחל נישט קיינמאל דהאב איך רראס לעצטער...

 רואם — דייטשן, די צו ט ז א 1ד־ ע ג פ א ר א זיך דתאט ער רואם
 גרייכט, דייטשלאבד ררואדקין רייכם־דייטש... א גערוארן איז ער
— קולטור. די עם ט 3 ר א ד ר א פ
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 נישט יומט מיין איך ררא^ט גענומען, באטראכט אין אלץ
 גע• בין איך מהמרת מחיק. רראגנערישער אן אוייסגעד־זאלטן

 אומ־ אן פין ררערן פטור מ׳רויל אז דייטשן. צו ט פ ש מ ר א פ ררען
 איך גוט, נו דתאשיש. נריטיק מען דהאט דרוק, עק5דערטרעגי

 קעגנגיפט דער איז רראגנער רראגנערן. אין גענריטיקט מיך דהאב
 שפאר איך גיפט, — דייטש, רואם אלץ קעגן

 א פאראן איז עם זינם אן, אויגבבליק יענעט פרן אפ. נישט דאס
פאן דתער אייך, באגריס איך - טריטטאן פון קל^ריר־אריסצוג



 שא־ עלטערע די אויף וואגנעריאנער. גערוען איך בין - !^ילארו
 נידערי־ עפעם אריף ווי געקוסט איך דהאב וואגנערן פון פונגען
 זוך איך אבער ,דייטש"... צו פראסט, צו נאך — מיר פרן קערם

 גררי־ אזא פון צויבער, געפער^עכן אזא פון ווערק א נאך דהיינט
 איך — איז, טריסטאן דער ווי אומענדלעכקייט, זיסער און ^יקער

 ווונדערלעכקייטן אלע אומזיסט. קונסט פון געביטן אלע אין זוך
 ערשטן בייט צויבער זייער פארלירן ווינטשי דא ^יאנארדא פון

אסא דאס דורכרים איז ווערק דאסדאזיקע טריטטאן. פונט קלאנג
 מיט אפגערוט דערפון זיך דהאט ער ;וואגנערן פון ק1ס5

 א איז דאם — ורערן געזונטער רינג. דעט און מייסטערזינגער די
 באמראכט איך וואגבער... ווי נאטור אזא ביי ק י ר ו צ ט י ר ש

 דער אין געלעבט דתאב איך וראם *יק,“גל גרעסטן דעט פאר עם
 זיין צו כדי געל־^עבט, דייטשן צווישן גראד און צייט ריכטיקער

 ניי־ דער מיר ביי גרייכט ווייט אזוי ווערק: דעמדאזיקן פאר ף יי ■ר
 וועלכער דעט, פאר אריט איז רוע^ט די פסיכאלאג. אלם גער
 "גידהנמשע די אט פאר גערוען קראבק געבוג גישט קיינמאל איז

 א דא געבאט א כמעט איז עם דערלויבט, איז עם גד־^יםטיקונג":
 בעסער קען איך מיין, איך — אנצוררעבדן. מיכטיקער־פארמו^ע

 גע־ איז רואגנער ורעיד^כן צו אומגען־הויערע, דאס איז עם רוער ווי
 צו אנטציקונגען, ורונדערלעכע פון ווע^טן פופציק די מסוגל, ווען

 און געה^ט; נישט פליגל קיין אים אויסער קיינער ס׳האם וועלכע
 אויסטערלישסטע דאס אפילו כדי שטארק, גענוג בין, איך ווי אזעלכער

 דערמיט און לטובה מיר פאר אומצוררענדן נאך געפערלעכסטע און
 מיין פון וורילטוער גרויסן דעם רואגנערן אן איך רוף ווערן, הטארהער

 טיף ד־זאבן מיר וואם פאררואבדט, זענען מיר וואס אין דאם, יעבן.
פון מענטשן ווי טיפער, אנדערן, דעם צוליב איינער אויך !עליטן,
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 וועט ליידן, צו פעיק געווען וואלטן יארדהונדערט דאזיקן אונזער
 פרנקט :און ;פארבינדן צוזאמען ווידער :אייביק נעמען :אונזערע

 דייטשן, די צררישן מיספארשטענדעניש א נאר איז וואגנער ווי אזוי
 יארהונדערט צוויי זיין... תמיד עם ורעל און עם איך בין אזוי פונקט

 מיינע בם, ד ו ק א דיסציפלין קינסטד־ערישע :און פסיכאלאגישע
- דעריאגן. נישט זיך לאזט דאם אבער גערמאנער!... דזערן

.ז
 אויערן: :אויסדערוויילטסטע די פאר ווארט א נאך זאג :איך

 און לריטער זיין זאל זי מוזיק. דער פון :אייגנטלעך רויל איך רואם
 שטי־ ווונדערלעך, זיין זאל זי אקטאבער. אין נאכמיטאג א ווי טיף,

 פול־* און נידערטרעכטיק פרוי, זיסע קליינע א צערטלעך, פעריש,
 זאל דייטש א אז זיין, מסביבם נישט קיינמאל רועל *איך חן... מיט

 מוזי־ דייטשע אן מ׳רופט וראם די, איז. מוזיק וראם וויסן, ן ע נ א ק
 סלארו־ ר, ע ד נ ע ל ם י ו א זענען דאם אקודבם, גרעסטע די קער,

 אנישט :יידן אדער - דהאלענדער, :איטאליענער, קראאטן, יאנער,
 דייטשן, אויסגעשטארבענע ראסע, שטארקער פון דייטשן

 גענוג נאך תמיד בין אליין איך הענדעל. און באך שוץ, היינריך ווי
 מו־ רעשט די אוועקגעבן שאפען פאר נישט זאל איך אז פאליאק,

 רואגנערם פאר טעמיט, דריי צוליב אויסנאבם, אן מאך איך :דק
 וועל־ ליסטן, פון זאכן מאנכע פאר אויך מעגלעך זיגפריד־אידיליע,

 ארקעסטער־ פארנעמע די מיט מוזיקער אק־*ע אריבער שטייגט כער
 זייט יענער אויף געתאהסן איז רואם אלץ, פאר נאך לסוף אקצענטן;

 בא• געקאנט נישט מיך וואלט איך ט... יי ז ר ע ד ף י ר א — אלפן
 דער אן מוזיק, דער אין דרום ן יי מ אן ווייניקער נאך ראסיני, אן גיין

איך ווען גאסטי. פיעטרא מאעסטרא ווענעדיקער מיין פון מוזיה
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 ררענעדיק. נאד אייגנטלעך איך מיין א^פן, דיט ימעד אריף זאג
 נאר תמיד איך געפין מוזיק, פאר ווארט אנדער אן זוך איך ורק
 צרוישן חיד־^וק קיין מאכן נישט ק$ן איך ררעבעדיק. וו^רט דאם

 נישט בם ר ר ד דעם גליק, דאם ק$ן איך — מתיק, ארן מרערן
פארשטעלן. מיר אימדה־ציטער אן מיט נאר ווי אבדערש,

געשטאנען בריק דער אריף
נאכט. טרנקע^ער אין אנומלט איך בין
:געזאנג געקומען אז רוייט פדן

אורעק געפ^אסן טראפנם גא^דענע מיט
פלאך. ציטערנדער דער איבער

— מתיק פאק^ען, ג^דאלן,
ווייטלייט... נאכטישער אין צעשוררמען שבור דד

 צעשפי^טע, טטרוב^ז רדי נשמדה, מיין
 בארירט, געדהיימנישפול צוגעדנגק, דך דהאט

 פארבארגן, גאנדל*ל־*יד א
ג^יק... פ^רביק פין ציטערנדיק

ד געזאנג איר מנרתערט עמעץ דהאט -
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 $רט פדן נאררנג, פון רראל דער אין - אלעכן דעכם אין
 זעלבסטדער־ פון אינסטינקט אן אפרו-הערשט פון ^ימאט, און

 ־1אומצווייפל־ אויפן אויסדרוק צוכן קומט ורעלכער דהאלטונג,
 ־ יי ט ר א פ ט ם ב ל ע ז דער פון אעסטינקט אלם אופן דהאפטסטן

 צו צד^^זן נישט דהערן, נישט זען, נישט זאכן סך א ג. נ ו ק י ד
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 בארוייז׳ ערשטער דער קל־^רגשאפט, ערשטע די איז דאם - דך
 גאנג־ דאם נויטרוענדיקייט. א נייערט ,1צרפאד־ קיין נישט מ׳איז אז

 זעלבסטפארטיידיקרנג פרי אינסטינקט דעמד$זיקן פאר ררארט בארע
 זאגן נ$ר נישט ד־דיסט אימפעראטירר דין ק. א מ ש ע ג דהייסט

 אריך נאר "ארמעגאיטטישקייט", אן זיין רואלט יא דער ררר ביין,
 אפטיילן, זיך ן. יי נ זאגן מעגלעך, ר נא רדי זעלטן, וי ז א

 גע־ מער ארן מער אלץ רראלט ניין דער ררר דעבם, פרן אפשיידן זיך
 אריסגאבן די רואם דאם, איז דערין שכל^דיקע דאס נריטיק. ר^רן
 גע־ א פלל, א ררערנדיק קד־־*יינע, גאר אפילו פארטיידיקרנג, אריף

 לחלוטין ארן אריסערגערריינלעכע אן גררכם זיי זעבען ררוינהייט,
 זענען אריסגאבן ע ם י ר ר ג אונזערע פאר^רימרנג. ארמנריטיקע

 איז נישט־צרל^זן־צר־דך ד$ם אפורערן, דאס ק^יינע. אפטסטע די
 — דעכש, בנוגע טעררת א דהאבן נישט ל$מיר — אריסגאבע אן

 ויז4בי מ׳ק$ן, פארשררענדט. צררעקן נעגאטיררע צר אקראפט,
 אז ררערן, שרדאך גענרג אפירער, פרן באדערפעניש כסדרדיק א ביי

 איוים גיי יך1^ למשל, — ררערן. זיך קאנען צר אויפדהערן מ׳זאל
 אריטטאקראטישע אין שטילע דאם אנשטאט געפין, ארן שטרב פרן

 דך רראלט אינסטינקט מיין שטעטל: דייטשע קליינע דאס טררין,
 זיך רייסט וואס אלץ, צרריקצרדרענגען כדי קעגנשטעק־^ן, געמרזט

 רועל־*ט. פוזדנורתדיקער ארן צרגעדריקטער דערדאזיקער פרן אריין
 דידא־ שט^ם, גרויסע דייטשע די געפרנען למשל וואלט איך אדער

 גרטם זאך, יעדע ררר גארנישט, ס׳רראקסט ררר זינד, געבויטע דאזיקע
 רראש־^ט צי געררארן. אריינגעשלעפט אד־הין איז של־^עכטס, אדער
 אבער — ? שטעך־חידהלע א דעריבער ררערן געמרזט נישט איך

 ל־^רקכרס דאפלטער א פארשורענדרנג, א איז ד־ז$בן צר שטעכערם
שטע* קדין נישט ד־תאבן צר מעגלעכקייט די מ׳דהאט ררען אפילר,
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דהענט... ע נ ע פ א נאד בערס,
 דעם, אין איז זעלבסטפארטיידיקונג און קלוגשאפט אנדערע אן

 ך ע ל ג ע מ ר א נ י רו ן ם ל ע ז י ו ז א ט ר י ג א ע ר מק רואם
 גע־ מ׳ודאל^ט ורו באציונגק, און סיטואציעם ארים מיידט מק אדן

 "פריי־ אייגענער דער פון זיך אפצוזאגן ווי אזרי פארמשפט ררען
 רעאקטירד. א בלריז רדערן און איניציאטיור אייגענער דער דהייט",

 גע־ דער ביכער. מיט פארברענגען דאם געמער־* אלם נעט איך
 דער — ביכער נאך בלריז ער "באורעגט" תוך אין רראם לערנטער,
 פארלירט - טאג א 200 לערך אימפעט מעסיקן א מיט פי^אלאג

 באורעגט דענקען. צו זעלבסטשטעבדיק פעיקייט די אינגאנצן לסוף
 )-א ארייצונג אריף ט פער נט ע ער נישט. ער דענקט נישט, ער

 בל־^ריז לסוף רעאגירט דענקט,-ער ער בערת געדאנק(, געלייעגטן
 זאגן אריף קראפט גאנצע זיין אוועק גיט געל^ערנטער דער נאך.

 גע־ שוין איז וראם אזעלכעם, פון קריטיק דער אריף ניין, און יא
 אינסטינקט דער מער... נישט דענקט אליין ער — געררארן, דאכט

 אנישט גערוארן; שרראך אינם ביי איז זע^בסטפארטיידיקונג פון
 דעקא־ א — געלערנטער דער ביכער. קעגן געווערט זיר ער וואלט
 באגאבטע, געזען: אויגן אייגענע די מיט איך ז־האב דאם — דענט.
 יארן דרייסיקער די אין שוין נאטורן קאנסטרררטע פריי און רייך

 מ׳דארף וואס נאך, צינדדהעלצלעך בלויז אנגעלייענט", "שענדלעך
 בא־ אין - ״געדאנהק״. - פונקען געבן זאלן זיי אז טון, רייב א

 דעט אין פרישקייט, גאנצער דער אין טאג, אנדהייב בייט גין,
 דאם ייעגק1^ בוך א קראפט אייגענער דער פון מארגנרויט

— - 1 פארברעך א אן איך רוף
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9.

 ריכטיקן דעט פארמיידן צו מער נישט איז ארט דעם
 מען ס א וו ט, ר ע מ׳וו י ו ז י וו פראגע, דער <*ויף ענטפער

 דער ^ין מייסטערשטיק דאם איך באריר דערמיט און ז. י א
 מ... ז י א ג ע דעט פון - זעלבסטדערדהאלטונג דער פון קונסט
 באשטימונג, די :^ויפגאבע, די אז אננעמען, גראד מ׳זאל ^ויב

 די אריבער באדייטנד שטייגט ^ויפגאיע דער פון ר ו ג דער
 גרעסער זיין נישט סכנדה שוט קיין וואלט מאם, דורכשניטלעכע

 אויפ־ דער אט מיט ך יי ל ג ו צ דערבליקן אליין זיך ווי דער, פון
 צום מ׳זאל נויטיק, איז דערצו איז, מען וואם ווערן, צו כדי גאבע.

 שטאנד־ דעמדאזיקן פון איז. מען ס א וו אנען, נישט מינדעסטן
 אייגענעט זייער לעבן פון ט י ת ו ע ט די אפילו ד־זאבן פונקט

 פאר־ די אפזייטסוועגן, און נעבנוועגן צייטווייליקע די ווערט, און זין
 פארשווענדט ווערט וואם ערנסט, דער "באשיידנקייטן", די זוימונגען,

 אייגנטלע־ דער פון זייט יענער אויף ליגן וועלכע ^ריפגאהן, אויף
 גרויסע די אויסדרוק צוט קומט דעט אין ^ויפגאבע. כער

 א050£ 15 1ק5אט ווו קלוגשאפט: העכסטע די אפילו קלוגשאפט,
 זיך־פאר־ ווערט דארט אונטערגאנג, צוט מיטל דאם געווען וואלט
 פארענגערן, ־פארקלענערן, זיך ן, יי ט ש ר א פ ־ ט כ ע ל ש ־ זיך געסן,

 נא; :אויסגעדריקט מאראליש אליין. פארנופט די פארמיט^מעסיקן
 א זיין ן א ק אנדערם עפעס און אנדערע פאר לעבן ענטסטן־ליכע,

 ע. פ לי נ ג יי שטרענגסטע די דערדהאלטן צוט שוצמיטל
 כלל מיין קעגן שטיי, ^יך ווו אויסנאמפאל, דער איז דאסדאזיקע

 ":^ומעגאיסטישע" די פון זייט דער ^ויף איבערצייגונג, און
 דער ^ייגנליפע, דער לטוברת דא ן^רבעטן זיי טריבן:

 אויכער" גאנצע די מ׳נ<ז — זע^כסטדיסציפלינירונג.
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 — אריבערפלאך אן ז י א באוווסטזיין - באוווסטזיין פץ פלאך
 אפילו אייך רהיט אימפעראטיוו. גרויסן רועלכן־איז פון אפדהיטן

 זענען דאם י פאזע גרוימער יעדער פאר ווארט, גרויסן יעדן פאר
 פאר־ "זיך פריצייטיק זאל אינסטינקט דער אז געפארן, לריטער
 ארגאניזירנדי• די בסדר וואקסט צרוישנצייט דער אין .— שטיין״

 דהייבט טיף,-זי דער אין "אידעע" בארופענע הערשן צום די קע,
 און נעבנוועגן פון ק י ר ו צ לאנגזאט פירט זי באפע^ן, צו אן

 פעי־ און אייגנשאפטן ע נ ל צ נ יי א צו גרייט זי אפזייטסוועגן,
 1מיטת אלם נריטיק פאר ארויסורייזן אמאל זיך ררעלן ררעלכע קייטן,

 דיגענ־ אלע אנדערע דאס נאך איינס ארים בילדעט גאבצן־זי צום
 דער פון דתערן וראם עפעם ?לאזט זי איידער נאך כחוד^, דיקע

 דער־ פון - ׳.,״זין ״תכליות״, "ציל", פון אריפגאבע, דאמינירנדיקער
 דער צו ררונדערפול. פשוט לעבן מיין איז באטראכט, זייט דאזיקער

 געורען זענען ררערטן די איבערשאצן פון אויפגאבע
 פארייניקט אמאל ררען זיך דתאבן עם רוי נויטיק, כחוות מער אפשר

 וואם כחורת, פון קעגנזאצן אפילו אלעט פאר פערזאן, איין אין
 דתיעראר־ צעשטערן. שטערן, אנדערע די איינע נישט זיך זאלן זיי

 שאפג־ נישט אפצוטיילן, קונסט די ;דיסטאנץ ;כחוות די פון כיע
 "אויסאיי־ גארנישט פארמישן; גארנישט פיינטשאפט: קיין דיק

 דער זי איז דעס טראץ וואם פילהייט, אומגעדהויערע אן ;ניקף
 די פארבאדינג, דער געווען איז דאם אט - כאאם פון קעגנזאץ

 אינסטינקט. מיין פון קינסטלערשאפט און ארבעט געהיימע לאנגע
 אזוי ארף ארויסגעוויזן זיך האט דה ח ג ש ה ע ר ע כ ע דה זיין
 וואם געאנט, נישט אפילו פאל קיין אין ותאב איך אז שטארק, פיל
 איין אין זענען פעיקייטן מיינע אלע אז - מיר, אין וואקסט עס

 לעצ־ זייער אין רייף, ארויסגעשפרונגען, מיטאמאל טאג
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 מיך זאל איך אז דערמאיען, נישט מיך קאן איך שלימורת. טער
 קאמף פון שפור שום קיין געפינען נישט באמיט,-מ׳ררעט ררען האבן

 נאטור. ד־זעראישער א פון קעגנזאץ דער בין איך לעבן, מיין אין
 דהאבן "ררונטש" א "צרועק", א "שטרעבן", עפעם צו "ררעלן", עפעס
 דערפא־ פון נישט איך קען אלץ דאם — פערספעקטירר דער אין
 צוקונפט- מיין אריף איך קוק אריגנבליק איצטיקן אין אפילו רונג.

 פאר׳ קיין :ארוים יבם גלאטן א אריך ווי !-צוקונפט ע ט יי רו א
 אז נישט, לחלוטין רויל איך איט. אויף נישט זיך כרראליעט לאנג
 ווערן נישט ודיל גופא איך ;איז עם ווי אנדעיש, רוערן זאל עפעם

 קיין דהאב איך געלעבט. תמיד איך דהאב אזרי אבער אנדערש...
 פיר• זיין נאד קאן ער רואם איינער, געד־זאט. נישט ררונטש שוט

 בא" נישט קיינמאט זיך ד־זאט ער אז זאגן, יאר און־פערציקסטן
 אז נישט, - !ט ל ע ג רועגן ן, ע י ו ר פ ורעגן כבוד, ורעגן מיט
 געוויסן א אין איך בין 1למשל־ אזוי געפעלט... דהאבן מיר זאלן זיי

 קיינמאל דתאב איך - אוגיררערםיטעט־פראפעסאר, געורארן טאג
 געווען אלט בין איך ודייל געטראכט, נישט לגמרי ענלעכם ררעגן

 געוויסן א אין דעט פאר יאר צוריי איך בין אזרי יאר. 24 קויט
 פילאלא־ ערשטע מיין רואם זין, דעט אין פילאלאג: געררארן טאג

 לערער מיין פון איז זין, יעדו אין דהתחלה מיין ארבעט, גישע
 צום#^£1א1509£5 ?1ס5£זיין״אס פאר געורארן פארלאנגט ריטשל
 איינציקער דער—פארערונג מיט עם זאג )ריטשל-איך דרוקן

 ער באגעגנט. דהיינט ביז ד־זאב איך ם רר געלערנטער, געניאלער
 צייכנט ורעלכע פארדארבנקייט, אנגענעמע יענע פארמאגט ד־זאט
 דייטש א אפילו ררערט איר מיט רואם און טורינגער אונז ארים

 אפילו קומען, צו אמרת צום בדי בעסער, ליבן מיר - :סימפאטיש
ודערטער דידאזיקע מיט אז רועלן, נישט רראלט איך אומרועגן. די נאך
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 לאנדסמאן, נאענטערן מיץ דערשאצט לחלוטין האבן נישט איך זאל
ראנקע...(. פאן לעאפאלד ן ג ו ל ק דעט

.10

 גלייכגילטיקע מיינונג אנגענומענער דער לויט און קליינע אלע די אט אייגנטלעך איך דהאב פארוראס פרעגן, מיך מ׳וועט -
 בין איך ווען בפרט, דערמיט, אליין מיר שאד איך דערציילט: זאכן

 דידאזיקע ענטפער: פארטרעטן. צו אויפגאבן גרויסע באדופן
 קאזו־ גאנצע די אפרו, קלימאט, ארט, דערנערונג, — זאכן קליינע
 וויכטיקער באגריפן אלע איבער אייגנליבע-זענען דער פון יסטיק

 גראד דא וויכטיק. פאר געדהאלטן ביזאהער מ׳דהאט וראם אלץ, פון
 מענטשהייט די וראם דאם, ן. ע נ ר ע ל ר ע ב י א אנהויבן מען מוז

 רע־ נישט צומאק־^ זענען באטראכט, ערנסט מיט ביזאדהער דהאט
 גערעדט, שטרענגער איינבילדונגען, פשוטע נאר א^יטעטן,

 פון אינסטינקטן של־־^עכטע די פון טיף דער ארים ט י ר ק ש
 באגריפן אלע די אט — נאטורן שעד^עכע זין טיפסטן אין קראנקע,

 לעבן". "אייביק "אמת", וועלט", "יענע "טוגבט", "נשמה", "גאט",
 ^יר נאטור, מענטשלעכער דער פון גרויסקייט די אבער מ׳דהאט

 פאליטיק, דער פרן פראבלעמען אלע געזוכט... זיי אין "געטלעכקייט"
 גע־ זענען דערציונג יעדער פון געזע^שאפטס־ארדנונג, דער פון

 שעד־ די געהאלטן מ׳דהאט וראם דערדורך, גרונט, ביזן פעלשט
 געלערנט מ׳דהאט וואם —מענטשן, גרויסע פאר מענטשן לעכסטע
 גרונט־אנגעלעגנד־זייטן די מיין איך זאכן, "קליינע" די פאראכטן

 וועל* מענטשן, די מיט איצט מיך איך פארגלייך גופא... לעבן פון
 איז מענטשן, ע ט ם כ ע ד־ז ווי געערט דהיינט ביז מ׳האט כע

 "דהעכסטע" כלומרשט דידאזיקע פאררעכן איך קלאר. חלוק דער
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 ארים־ מיר פאר זעבען זיי - בכלל, מענטשן די צו אפילו נישט כענטשן
 נקמהי פון און קראנקהייט פון פראדוקטן מענטשהייט, דער פון ררורפן

 אומ־ תוך אין ליידנדע, לריטער זענען זיי :אינסטינקטן גיריקע
 וויל איך לעבן... אן נקמדה נעמען וראם אוממענטשן, דתיילבארע

 וראם דעם, אין באשטייט פריררילעגיע מיין דערצו: דתיפך דער ז^ין
 פון סמניבם אלע פאר פיינגעפיל דתעכסטע דאם פארמאג איך

 קראנק־ שובם קיין מיר אין נישטא איז עם אינסטינקטן. געזונטע
 קראנק־ שררערער פון צייטן אין אפילו בין איך שטריך; ר^אפטער

 מיין אין זוכן דאם אומזיסט קראנהדהאפטיק; געררארן נישט דתייט
 מאמענט קיין פון נישט מיר מ׳ררעט פאנאטיזט... פון שטריך א ררעזן
 אדער דיקע חוצפה ררעלכע-איז אריף אנווייזן קענען לעבן מיין ארים

 ט ש י נ געדתערט פאזע פון פאטאם דער דתאלטונג. פאטעטישע
 פאלש... איז פאזעס, אין בכלל זיך נריטיקט עם ררער גרויסקייט; צו

 מיר אין לעבן דאם — !מענטשן מאלערישע אלע פאר אייך רהיט
 שרוער־ דאם מיר פון האט עם רוען לייכטסטן, צום גערוארן, לייכט

 טעג זיבעציק די אין געזעען מיך דהאט עם ורער פארלאבגט. םטע
 אויפדהער אן געשאפן האב איך בערת דהארבסט, דאזיקן פונכם

 ררעט מענטש קיין וראם מדרגדה, רהעכטטער פון זאכן לויטעד
 פאראנטררארט־ א מיט מיר, פאר אדער — מיר נאך מאכן נישט

 קיין ן־האט דער מ*ר, נאך וואם יארטריזנטער אלע פאר לעכקייט
 אן גיכער באמערקט, נישט מיר אין שפאנונג פון סימן שובם

 קיינ־ דהאב איך מונטערקייט. און פרישקייט איבערשטראמענדיקע
 2קייבמאד־ בין איך געפילן, אנגענעמערע מיט געגעםן נישט מאל

 שטייגער אנדערן קיין בישט קען איך — געשלאפן. בעסער נישט
 דאטדאזיקע שפיל: ורי אויפגאבן, גרויסע מיט צוזאמען לעבן פון

 קלענסטע די תנאי. ררעזנטלעכער א גרריסקייט, פון סימן אלם איז,
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 אין טאן דהארטער א עפעם מינע, טרויעריקע א אנשטרענגובג,
 מער פיל און מענטש, א קעגען ררידערשפרעכובגען אלץ זענען האלז
 דער צוליב נערררן... קיין האבן נישט מ׳טאר ררערק!... זיין קעגן ב$ך

 האב איך — ורידערשפרעכונג, א אריך איז ן ד יי 1ד־ איינזאמקייט
 אבסורד אן אין "פיד־^זאמקייט/.. דער צוליב נאר געליטן אייביק
 צו ס׳וועט אז געוווסט, שרין איך האב יאר, זיבן צו עלטער, יונגער

 מען ד־זאט צי :ררארט מענטשלעך קיין גרייכן נישט קיינמאל מיר
 באך היינט האב איך — ? באטריבט דענם צוליב געזען ווען מיך

 מיט 1פוד־ אפילו בין איך יעדערן, פאר לייטזעליקייט גלייכע די
 נישטא איז אלעס דעם אין בידעריקסטע: די פאר אויפמערקזאמקייט

 איך ורעמען פאראכטובג. פארבארגענער פון גאורת, פון ברעקל א
 :פאראכט מיר פון ורערט ער אז ט, ר י פ ש ר ע ד דער פאראכט,

 שלעכט האט וראם אלץ, בלויזערעקזיסטענץ מיין דורך אריף רייץ איך
 איז מענטש אין גרויסקייט פאר פארמולע מיין ייב...1?־ אין בלוט

 פארוים, נישט אנדערש, האבן ררעלן גארני־שט מ׳זאל מסאג:
 נויטרוענדיקע דאם נישט. אייביקייט גאנצער דער אין צוריק, נישט
 אידעי יעדער - פארהוילן עם ורייניקער נאך פארטראגן, נאר נישט
י... ב י 2ל־ נייערט — נויטררענדיקע, דאט לגבי שהר איז אליזם



 איינסבין ביכער. גוטע אזעלכע שרייב איך פארוואס
 איך איידער דא, זאל — שריפטן. מיינע זענען צררייטע דאם :איך,
 דעם מכח פראגע די ררערן בארירט גופא, זיי וועגן רעדן 1רועד־

 דידאזיקע פון ט־פארשטאנען־ררערן ש י נ אדער פארשטאנען־ררערן
 מחמת אנגיין: נאר קאן עם ווי נאכלעסיק, אזרי עם טו איך שריפטן.

 בין אליין איך צייטמעסיק. נישט לגמרי נאך איז פראגע דידאזיקע
 אמאל — טויט. נאכן געברירן רוערן מאנכע צייטמעסיק, נישט נאך

 לערנען, און לעבן מ׳רועט ררעלכע אין אעסטיטוציעם, נויטיק זיין ורעלן
 אריפ* דאן מ׳רועט אז אפילו, מעגלעך לערנען; און לעבן פארשטיי איך ווי

 זאראטוסטרא. דעם דערקלערן צו אריף קאטעדרעם ספעציעלע שטעלן
 איך ורען מיר, צו סתירה פולשטענדיקע א געררען רראלט דאם אבער
 ע נ יי מ פאר ט נ ע ה ן ו א אויערן אריף געהאפט שוין היינט וראלט
 צו היינט נישט רוייסט מען וראם היינט, נישט הערט מען רואם אמתן:
 מיר, דוכט עם פארשטענדלעך, נאר נישט איז דאם מיר, פון נעמען

 — ררערן, פארביטן נישט רריל איך אזרי. רעכט אפילו ס׳איז אז
 חזר איך פארבייטן.- נישט אליין מיך זאל איך געדהערט, דערצו

 פון געפיבען מען קאן ^עבן מיין אין רוייניק איבער, נאכאמאל
 קריבם איך והאלט ררילך "בייזן ליטערארישן פון אריך רוילן"; "בייזן

 ן רת מ א פון פיל צו דערקייגן .1פאד־ א דערציילן צו געררוסט
זעלטנסטע די פון איינער איז עם דוכט, מיר אומזין!...
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 א נעמט ער ררען !,1צוטייל־ זיך קאן איינער רואם כפודיט,
 טוט ער גאר, רעכן איך - אריץ, דהאנט די אין מיר פון פוך

 דאק־ דער ווען אפגערעדט... שטיוול פון - שיך, די ארים דערצו
 פאקלאגט ערלעך איינמאל זיך דהאט שטיין פאן דהיינריך טאר

 זאראטוסטרא, מיין פון רוארט קיין נישט פארשטייט ער אז דערויף,
 זאצן זעקם :ארדנונג אין איז דאם אז געזאגט, איט איך דהאב

 איפערגעלעפט, :דהייסט דאם פארשטאנען, דערפון דהאפן
 ררי שטערפד־*עכע, די פון מדרגדה ד־זעכערע א אריף אריף הייפט

 איך רראלט רדי דערגרייכן. געקאנט רראלטן מעבטשן "מאדערנע"
 גאר 1צומאד־ דיםטאנץ, פון געפיל ט ע ד אט מיט ט, נ א ק ע ג

 צו געלייענט - קען, איך ררעלכע "מאדערנע", די פרן ררונטשן,
 שאפעב־ רדי פארקערטער, א גראד איז טריומף מיין - י ררערן

 א".- אס אסא 1£0מ\/מ זאג איך - געררעזן, איז הריערס
 ס׳האט רואם דערשאצן, גישט פארגניגן דאם ררעלן כ׳זאל אז נישט,

 דעט אין ט ע ט י רר י א נ די פארשאפט איינמאל נישט מיר
 איך ורען צייט, א אין זומער, דתיינטיקן נאך שריפטן. מיינע נעגירן
 לימע* רראגיקער צו רואגיקער, מיין מיט געורען אימשטאנד רראלט

 דהאט אריפערצורועגן, ליטעראטור פון רעשט גאנצן דעט ראטור
 פריינט־ געגעפן אוניורערסיטעט פערלינער פון פראפעסאר א מיר
 אנדע־ אן מיט פונדעםטורעגו מיך זאל איך אז פארשטיין, צו לעך
 איז לסוף — קיינער. נישט לייענט אזשלכעם :פאנוצן פארט רער
 פארריזן דהאט רואם שרוייץ, די נאר דייטשד^אבד, נישט געררען עם
 אין רוידמאן רר. ד״ר פון ארטיקל אן פאלן. עקסטרעמע צרריי די

 דעם אונטער פייז", און גוט פון זייט יענער "אריף ררעגן "8"סאס
 אי־ באריכט אלגעמיינער אן און פוך", געפערלעך "ניטשעס טיטל
 אריך שפיטעלער, קארל ד־זער דעם מצד פכלל פיכער מיינע בער
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 דתיט איך — ?־־*עבן מיין אין מאקסימוט א זענען ",8"חאט אין
 מיין באהאנדלט דתאט למשל לעצטער דער רואם... פון זאגן צו מיך

 אוים־ ג, נ בו י א ל־ י סט דהעכערע אלם זאראטוסטרא
 ווייטער פונדעסטוועגן זאל איך אז ווונטש, זיין דערביי דריקנדיק

 אויסגעדריקט אויך האט ווידמאן ד*ר אינהאלט; פאר זארגן אריך
 אפצו־ מיך באמי איך וועלכן מיט מוט, דעכם פאר אכטונג זיין

 להכעיס קליינעבם א דורך — געפילן. אנשטענדיקע אלע שאפן
 איך וראם קאנסעהררענץ, א מיט זאץ, יעדער דא איז צופאל פון

 איבערגע: אראפ קאפ מיטן אמרת אן געווען באווונדערט, דהאב
 ררי טון, צו אנדערש עפעס געבליבן נישט תוך אין ס׳איז קערט:

 באמערקנסווערטן גראד א אויף כדי איבערשאצן", "ווערטן אלע
 — קאפ אריפן נאגל דעט אריבער מיר איבער טרעפן צו אופן

 בפרט איך פרוור איז נאגל... א מיט טרעפן צו קאפ מיין אנשטאט
 ארויסהערן מער נישט קיינער קאן לסוף - דערקלערונג. א געבן צו

 שוין. ווייסט עי ווי אויסגעשלאטן, נישט ביכער די זאכן, די פון
 דער־ איבערלעבונג, דער פון צוגאנג קיין נישט מ׳רתאט וואס צו

 אן פארשטע^ן זיך לאמיר אויער. קיין נישט מען דהאט פאר
 איבערלעבונגען, לריטער פון רעדט בוך א אז :פאל אויסערסטן

 אפטער אן פון מעגלעכקייט דער אויסער אינגאנצן זעבען רואם
 דאם איז עם אז - דערפאררנג, זעלטענער א גאר אפילו אדער

 דאזיקן אינכם דערפארונגען. פון ריי נייע א פאר לשון ע ט ש ר ע
 אקוסטישן דעט מיט דתערן, גארנישט איינפאך מען וועט פאל

 ־ ר א ג אריך ז י א גארנישט, מ׳דהערט ווו דארט, אז טעררת,
 דערפא־ דורכשניטלעכע מיין לסוף איז דאם ן... פארא ט ש י נ

 ווער דערפארונג. מיין פון ט יי ק ל ע נ י ג י ר א די מ׳וויל, אז און, רונג
 פארשטאנען, מיר פון עפעם דת$ט ער אז געגלויבט, דהאט עס
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 נישט — ד,4ביי זיין לויט מיר פון עפעס געשאפן זיך דהאט דער
 ה$ט עם ררער ׳; ט "אידעאלי; אן למשל מיר, פון קעגנזאץ א זעלטן

 ז$ל איך אז געלייקנט, דהאט דער פארשטאנען, מיר פון גארנישט
 אריף "איבערמענטש" ררארט דאס — באטראכט. אין בכלל קומען

 קעגנ־ אין ררוילגעראטנקייט, דהעכסטער פון טיפ א באצייכענען צו
 און קריסטן צו מענטשן, "גוטע" צו מענטשן, ׳,"מאדערנע צו זאץ

 זאראטוסטרא, א פון מויל אין וראם ורארט, א - נירהיליסטן אנדערע
 צובש ורארט א עם ררערט מאראל, דער פון ר טע רביב א פ דעם

 דער מיט גערוארן פאשטאנען אומעטובם כמעט איז — נאכדענקען
 קעגג־ זייער רואם ררערטן, יענע פון זין אינכם אומשולד גאנצער

 זאראטוסטרא: פון געשטאלט דער אין פארגעשטעלט איז זאץ
 מין דהעכערן א פון טיפ "אידעאליסטישער" אלם דהייסט דאם

 געלערג־ אנדערער אן "זשעני"... האלב "דתייליקער", האלב מענטש,
 דארוויניזם; אין פארדעכטיקט אים צוליב מיך דהאט אקס טער

 "העלדן־קולט" אפגערוארפענער בייזהאפט אזוי מיר פון דער אפילו
 קארלייל, ווילן, און וריסן קעגן מטבע־פעלשער גרויסן יענעם פון

 איינגע־ דהאב איך רועמען געורארן. דערקענט צוריק דערין איז
 צעזאר א וועגן אומזען נאך גיכער זיך זאל ער אויער, אין ררימט

 זיינע געגלויבט נישט ד־תאט דער פארסיפאל, א רועגן ורי בארדזשיא,
 באדהאנדלונ* די צו נייגער אן בין איך רואם — אריערן. אייגענע

 מען ררעט דאס צייטונגען, די דורך באזונדערם ביכער, מיינע פון גען
 דאס ורייסן פארלעגער מיינע פריינט, מייגע זיין. מרדחל מוזן מיר
 מיר איז פאל באזונדערן א אין אזעלכם. פון נישט מיר רעדן און

 1איינצל- אן קעגן איז רואם אריין, פנים אין אלץ געקומען אמאל
 — בייז״ און גוט פון זייט יענער ״אויף געווען איז דאס — בוך

 ורעגן באריכט פיינעבם א געקאנט רראלט איך ;געררארן געזינדיקט
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 ןא\/110-ט\/א די אז געגל־יריבט, עם מען רראלט צי אפגעבן. דעט
 אוים" אין לייענער מיינע פאר צייטונג, פרייסישע א - 2£1□אטז

 דאם נאר לייען ,1מוחל־ זייט גופא, איך — באמערקט, אנד1?־
 פארשטאנען ערנסט גאנץ דהאט - .10ט8ט\/א 0£5 0£8^75

 אמרתע עכטע די ווי צייט", דער פון "צייכן אלם פוך דאס
 1ט£ק<22£1- דער פעלט איר צו רואם יונקער־פילאזאפיע,

מוט?... נאר 1□אט

.2

 אומעטוט ודייל :געזאגט דייטשן פאר געררען איז דאס
 אויסדערוריילטע לויטער - לייענער איבעריקנס איך דתאב

 דערצוי־ פליכטן און שטעלונגען הויכע אין אויסגעפרורוטע, גייסטער,
 מיינע צווישן געניעם אמרתע אפילו דהאב איך כאראקטערן; גענע

 קאפענ־ אין שטאקהאלט, אין פעטערבורג, אין רוין, אין לייענער.
 מיך מען האט אומעטוט - ניו־יארק אין פאריז, אין ד־האגען,

 דייטשלאנד... פלאכלאנד אייראפעם אין ט ש י נ נאר :אנטדעקט
 מיינע צוליב מער נאך מיך פריי איך זיין, מודדת עם לאמיך און,

 דאם סיי נאמען, מיין סיי נישט האבן וואם אזעלכע, נישט־לייענער,
 טורין אין דא קוט, איך רוו אבער ;געדהערט פילאזאפיע רדארט
 אויפגעדהייטערט פניכם יעדעם מיך דערזען בייט ררערט למשל,

 געטון, הנאד־ז א מייסטן צוט מיר ד״זאט עם רראם פריינטלעך. און
 זוכן זיי ביז נישט, זיך בארויקן פארקריפערינם אלטע די וראם איז,
 מען מוז ררייט זרי א טרריבן. זייערע פון זיסטע די צונריף מיר
 פראנצריזן די פאליאקן די אן מען רופט בחנם נישט פילאזאף... זיין

 רגע איין קיין רדעט רוסין באצריבערנדע א סלארריאנער. די צררישן
מיר נגטןיגעד־ עם געדתער. איך ררואהין טעורת, א דה$בן נישט
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 פאר" צו ביז איך דערגיי דהעכסטנם פייערלעך, ורערן צו נישט
 אבער אלץ, קאן איד — פילן דייטש דענקען, דייטש לעגבדהייט...

 פלעגט ריטשל לערער אלטער מיין כחירת... מיינע איבער איז דאם
 פארפאם אפדהאנדלונגען פילאלאגישע מיינע אפילו אז זאגן, זאגאר
 פאריז אין שפאנענדיק. ראמאניסט-אבסורד פ^ריזער א ווי איך

 ז׳"0ס1£5 14£5 סס\/\/0£5 איבער דערשטרינט מען איז גיפא
 איך : — טען ד־הער פון איז אויסדרוק דער — £7 £1א£53£5״

 ורעט דיפיראמב פונבש פארמען דהעכסטע די אין ביז מורא, דהאב
 1קיינמאד־ רואם זאלץ, יענעם פון צוגעמישט מיר ביי געפינען מען

 קאן איך ...£5מק17, — ״דייטש״ — נאריש נישט עם ווערט
 מאנכע אלע, ררייסן מיר — אמן. !גאט מיר דהעלף אנדערש. בישט
 לאנגע מיט באשעפעניש א רואם דערפארונג, פון אפילו דאס רוייסן

 קלענסטע די האב איך אז זאגן, צו וואג איך גוט, נו איז. אויערן
 פרריען,- די ררייניק גאר נישט אינטערעסירט דאסדאזיקע אויערן.

 איך ?... פארשטאנען מיר פון בעסער זיך פילן זיי מיר, דוכט עם
 א דערמיט און צ0£11££א0£ ל ז י י א ־ טי נ א דער בין

 גריכיש אריף בין, איך - ורונדער־בריאדה, רועלט־דהיסטארישע
ט... ם י ר ק י ט נ א דער גריכיש, אויף נאר נישט .און

.3
 אין שרייבעה אלם פארצוגן מיינע גערריסערמאסן קאן איך
 געוויי־ די שטארק ויי בארויזן, אריך ר מ עס איז פאלן איינצלנע

 מ׳דהאלט געשמאק. דעבש "פארדארבט" שריפטן מיינע צו גונג
 פילא־ ורייניקסטן צובט ארים, מער נישט ביכער אנדערע איינפאך
 פאתעמע דידאזיקע אין גלייכן אן אריסצייכענונג אן איז עם זאפישע.

 דורכרים דערצו מ׳דארף — ורעלט דעליקאמג .און

63



 מען וראם אריסצייכנונג, אן לסוף איז עם דייטש: קיין זיין נישט
 מיט פאררראנדט אבער מיר ס<*יז ררער פארדינט. דהאבן זיך מרז

 עקם* אמרתע איבער דערביי לעבט דער ררעלן, פון ך י ו דה דער
 איז פויגל קיין רואם דהויכן, פון קרבם איך רוייל לערנען: פון טאזן
 פוס קיין וראם אפגרונטן, קען ^יך דערפלויגן, נישט קיינמאל נאך

 געזאגט, מיר מ׳דהאט פארבלאנדזשעט. נישט אדהין נאך דהאט
 —דהאגט, דער פון ארריסצולאזן בוך א מיינם מעגלעך נישט איז עם

 שטאל> קיין לגמרי פאראן נישט נאכט־רו... די אפילו שטער איך
 דערגרייכן :-זיי ביכער פון מין ראפינירטערער צוגלייך און צערער

 דערגרייכט ערד דער ^ריף קאן רואם דהעכסטע, דאם ערטעררדייז
 צארטסטע די מיט דעראבערן זיך זיי מ׳מוז ציניזם; דעם ורערן,

 דער פון מובם יעדער פריסטן. מוטיקסטע די מיט רדי פונקט פינגער,
 יעדע אפילו אלעמאל, פאר איינמאל דערפון, אריס שליסט נשמדה

 נערורן, קיין דהאבן נישט מ״ט^ר :נישטפארדייונגם־קראנקדהייט
 די ארימקייט, די נאר נישט ^ונטערלייב. פריילעך א דהאבן מ׳מוז

 ך נא מער סך א דערפון, ארים שליסט נשמדה א פון ררינקל־לופט
 זין*4 געהייבם־נקמדהגיריקע דאס אומריינע, דאס פחדגישע, דאם

 <*ינםינקטן שלעכטע אלע יאגט מיינם רוארט איין :אינגעוריידן די
 עקספע- מ^נכע באקאנטע מיינע אין דהאב איך אריין. פניכם אין

 זייער פארשידענע, די זיי ביי פעסט שטעל איך וראם רימענט־חיררה,
 רדיל עם ורער שריפטן. מיינע אריף רעאקציע פארשידעבע לעררייך
 :^זרי^גערו־ מיינע אינדהאלט, זייער מיט טון צו דהאבן גארנישט

 מ׳ררינטשט "^ומגזי׳רדעלעך": דערביי ררערט למשל, פריינט פענע
 זיך ררייזט <*ריך — געגאנגען, ״רוייטער" בין איך רראס גליק, מיר

 די טאן... פון קל־^ארקייט גרעסערער א ^וין פארשריט א :^ררים
 אין טיף די גשמררה/ "שייגע די "גייסטער", פארדארבענע גאר



 מיט טון זא^ן זיי וראם נישט, יינפאך>4 ורייסן שקרדיקע גרונט
 ר ע ק י ר ע ד י נ דיזעלבע זיי דהאלטן במילים - ביכער, דידאזיקע

 דאס נשמורת". "שיינע אלע פון קאנסעקררענץ שיינע די זיך, פרן
 פאר־ צו גיט מרחל, זייט דייטשן, בלויז באקאנטע, מיינע צווישן פי

 טיילמאל... דאך מיינונג\נאר מיין אין אלעמאל נישט מ׳איז שטיין,
 געהערט.* ^4זאראטוםטר דעם רועגן אפילו דאסדאזיקע דהאב איך

 מאן, אין אריך מענטש, אינם "פעמיניזכש" יעדער איז דאסגלייכן
 אריינקומען נישט קיינמאל מ׳ררעט :מיר פאר טריער־פארשליםונג א

 זיך מ׳מוז דערקענטנישן. דרייסטע פון לאבירינט דעמדאזיק אין
 אין האבן ט יי ק ב ר א ה מ׳מוז געשרינט, האבן גישט קיינמאל אליין
 זיין צו אמחהן דהארבע בלריז צררישן כדי גערררינדהייטן, זיינע

 א פון בילד דאם ארים מיר מאל ^יך ררען מונטער. און פריילעך
 פון אומגעדהויער אן אררים אלעמאל קומט לייענער, פולקומענעבם

 כיטרעם, בריגעררדיקם, עפעם נאך דעבם חוץ א נייגער, ^ון מוט
 ^יך :לסוף אנטדעקער. און זוכער געברירענער א פארזיכטיקם,

 רעד איך אליין וועמען צו זאגן, בעסער געקאנט נישט עם רראלט
 ן ע מ ע רו פאר :געזאגט עם דהאט ז^ראטוסטרא ררי גרונט, אין

? דערציילן רעטעניש זיין ער רריל אליין
 האט עם ררער ^ון פרוררער, זוכער, מוטיקע די אייך, "פאר

ארריסגעלאזט,- ימען שרעקלעכע אויף זעגלען כיטרע מיט איז ררען זיך
 בין־השמשררת־פריידיקע, די רעטעניש־שכררע, די ן^ייך, פאר

 אפנא־ יעדן צו צוגעצריגן פלייטן מיט ררערט נשמרה ן^ייער רראם
:תהרבם רערישן
 טאפנדיק איר רוילט דהאנט פחדנישער מיט נישט ורייל־* -
 דהאט דארט ן, פ ע ר ט קאנט איר רדו און פאדיבם: דעבש נאכגיין

^ריסצורעכענען..." פיינט <^יר
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4.

 מק איבער ווארט אלגעמיין אן נאך צוגלייך זאגן ורעל איך
 אן איבערגעבן, צושטאנד א סטיל, פון קונסט

 דאם אריינגערעכנט צייכנס, דורך פאטאם פון שפאנונג אינערליכע
 ;סטיל יעדן פון זין דער איז דאם — צייכנס די אט פון טעמפא

 מיר ביי איז צושטאנדן אינערלעכע פון פילדהייט די ווי אזוי און
 פון מעגל־^עכקייטן סך א פאראן מיר ביי זענען אויסערגעוויינלעך,

 מענטש א רואם בכלל, סטיל פון קונסט פילפאכסטע די — 1סטיל-
 סטילל יעדער איז ט ו ג רשורת. זיין אין געדהאט ררען דהאט

 ררעלכער צושטאנד, אינערליכן אן איבער ווירקלעך גיט רועלכער
 טעמפא דעט בנוגע צייכנם, די בנוגע טעורת קיין נישט מאכט

 פעריאד פון געזעצן אלע - רת ו ע ו נ ת די בנוגע צייכנם, די פון
 נישט קיינמאל דא זיך איז אינסטינקט מיין תנועה. פון קונסט זענען

 אומזין, ריינער א — ך י ז אין 1סטיל־ גוטער — טועדה.
 ן י א "שיינע דאס ווי שטייגער, א "אידעאליזבם", בלויזער א
 אלץ ך"... זי ן י א זאך די ווי ך", י ז אין "גוטע דאם ווי ך, י ז

 פאראן זענען עם אז - אויערן פאראן זענען עם אז גערעכנט, נאך
 איט זענען און פאטאם ענלעכן א צו מסוגל זענען וואם זעלכע, א

 - מיטטיילן. זיך ג ע מ מען וועמען די, נישט פעלן עם אז ווערט,
 ער אך! - זעלכע א דערווייל נאך זוכט לנ?של זאראטוסטרא מיין
 פארשן... צו אים זיין ווערט זוכן!-מ׳מוז צו לאנג דהאבן נאך וועט
 ט ס נ ו ק די 1זאל־ וואס זיין, נישט קיינער רועט דאמאלם ביז און

 קיינמאל דהאט עם געווארן: פארשורענדט דא איז וועלכע באגרייפן,
 באמת פון אומדערד־הערטע, פון נייע, פון מער גערהאט ווער נישט

 אז פארשווענדן. צו קונסטמיט^ען געשאפענע ערשט דערצו
בא־ מען דהאט דייטש, אין געווען מעגלעך גראד איז אזעלכעם

66



 אמשארפסטן געווען פריער דאס וראלט גופא איך בארוייזן: דארפט
 מיט מאכן מ׳קאן רואם מיר, פאר נישט מ׳רוייסט ייקנט.4אפגע
 שפראך. דער מיט מאכן בכלל מ׳קאן שפראך,-וראס דייטשער דער

 סטיל ר ע ים ו גר דער ריטט, ן ם וי גר פון קונסט די
 אומגעדהויער אן אויסצודריקן אויף פעריאדישקייט, דער פון

 ל-יידג־•• איבערמענטשלעכער פון דתויכער, פון פאלן און שטייגן
 דער ווי דיפיראמב א מיט :אנטדעקט מיר פון ערשט איז שאפט,

 זיבן "די טיטל מיטן זאראטוסטרא, טייל ן ט י ר ד פון עצטער4
 איבער דתעכער מייל טויזנט ארויפגעפלויגן איך בין דזתימררת",

דיכטונג. געהייסן ביזאדתער האט רואם דעט,

.5

 וואם ג, א ל א כ י ס פ א רעדט ארויס שריפטן מיינע פון אז —
 צו איינזען, ערשטע דאם אפשר איז דאם גלייכן, זיין בישט דהאט
 פארדין איך ווי לייענער, א — לייענער גוטער א קומט עם רועלכן

 לייענען פלעגן פילאלאגן אלטע גוטע ווי מיך, לייענט רועלכער אים,
 תוך אין איז רועלט די רועלכע בנוגע הנחורת, די דתאראץ. זייער

 א־4פי אלורעלטלעכע די פון גאר רעדבדיק נישט — איינשטימיק
 קוקן — קעפ נארישע הוילע אנדערע און סטן=זימארא די זאפן,

 גלויבן, יענער 4למשי טעורת: פון נאירויטעטן ווי מיר ביי אוים
 דאם בערת קעגנזאצן, זענען "עגאיסטיש" און אומעגאיסטיש" "אז

 "א־דעאל"... אן שווינדל", "דתעכערער א בלויז איז אליין ב<0£
 "אומעגאיסטי־ קיין ט ש י ב /,"עג^סטישע קיין ט ש י נ נישטא

 אומזין. פסיכאלאגישער זענען באגריפן ביידע דהאנדלונגען: שע"
 די אדער גליק"... צו שטרעבט מענטש "דער דהנחדת די אדער

 אדער טוגנט"... דער פון וין4 דער איז גליק "דאם דתגחדת
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 דער פרן צירצע די קעגנזאצן"... זענען לייד און "פרייד הנחרה די
 טיפ- אין ?5¥6ח010ג(1\/ס אלע דהאט מאראל, די מענטשדהייט,

 יענעם צו ביז — פארמאראליזירט — געפעלשט גרונט סטן
 "^ומעגאיסטישעם"... עפעם איז ליבע די אז אומזין, שרידערהאפטן

 ^ויף שטיין מוטיק מ׳מוז ,ך י ז אריף זיצן פעסט מ׳מוז
 דאם ליבן. -גישט לחלוטין מען קאן אנישט פיס, ביידע זיינע
 פון גארנישט זיך מאכן זיי גוט: צו נאך פרויען די לסוף ררייסן

 ן^יך מעג צי מענער... אביעקטיווע בלויז פון ^ומעגאיסטישע,
 ן ע ק ^יך אז ארריסצוזאגן, דערביי השערדה מיין דערררעגן מיך
 ררער פ^רמעג. דיאניזישן מיין צו געדהערט ד<הס פרויען? די

 דעט פון פסיכאלאג ערשטער דער <*יך בין אפשר ווייסט?
 די :מעשרה אלטע אן — אלע מיך ליבן זיי אייביק־רוייבלעכן.

 "עמאנציפירטע", די גערעכנט, נישט פרויען פאראומגליקטע
 האב גליק צוט — קינדער. דהאבן צו מסוגל נישט זענען רועלכע

 צע- פרוי פולקומענע די :צערייסן לאזן צו מיך בדערה נישט איך
 רואקכאנטינם... ליבנסררירדיקע דידאזיקע קען איך ליבט... זי רוען רייסט,

 רויב־חיהלע! קליין אונטערערדיש שארנדיק, זיך געפערלעך, רראסאר א,
 נאך זיך יאגט וראם פרוי, קליינע א י... דערביי אנגענעט אזוי און

 איז פרוי די — איבערגעקערט. אליין גורל דעט רראלט נקמדה,
 גוט־ ;קלוגער אויך מאן, דער ווי בייזער פיל אימפערגלייכלעך

 ביי ג... נ ו ט ר א ט נ א פון פארט א שוין איז פרוי דער אין קייט
 נישט עפעם פיזיאלאגיש איז ',נשמרות "שיינע אזרי־גערופענע אלע
 אנישם אלץ, נישט זאג ןי^יך - גרונט, דעט אריף ארדנונג אין

 רעכט ע כ יי ל ג רועגן קאמף דער מעדי־ציניש. נעורארן איך רראלט
 - דאם. ררייסט ררפא יעדער קראנקהייט: פון סימפטאם א אפילו איז
 און דהענט מיט דאך זיך זי ררערט איז, זי פרוי מער רואם פרוי, די
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 ג י קר אייביקער דער נאטורצושטאנד, דער בכלל: רעכט קעגן פים
 - ארט ערשטע דאם אינגאנצן דאך איר גיט געשלעכטער די צרולשן
 עם ליבע? פרן באשיידונג מיין פאר געד־זאט אויערן מען דהאט
 דאם — בעי1ל־ פילאזאף. א ווערט איז זי וואס איינציקע, די איז

 טויטד״זאם דער תוך איר אין קריג, דער מיט^ען אירע אין איז
 דער אויף ענטפער מיין געהערט מען האט צי געשלעכטער. די פין

 מ׳מאכט ? פרוי א ״מ׳דערי^ייזט״ - ט ר י ר ו מ׳ק וויאזוי פראגע,
 תמיד איז מאן דער נויטיק, קינדער דהאט פרוי די קינד. א >יר :

 "עמאנצי־ - זאראטוסטרא. געז^גט דתאט אזוי מיטל: דאם באר
 דער פון אינסטינקטדתאם דער איז דאם — פרוי״ דער פון פאציע

 אומ־ דתאבן קינדער צוכם דתייםט דאם ר, ע ע;נ ט א ר ע ג מ ו א
 דעם קעגן קאמף דער — וווילגעראטענער, דער לגבי פרוי פעיקער

 בערת ררילן, זיי טאקטיק. תירוץ, מיטל, נאר אלעמאל אין "מאן"
 "דהעכערע אלם זיך", אין "פרדי אלם רהעכער, ך י ז שטעלן זיי

 דאס מאכן ק י ר ע ד י נ פררי, א פון "אידעאליםטיף אלם פרוי",
 1מיטל־ זיכערער קיין נישט$ פרוי; דער פון ראנג־ניווא א^געמיינע

 8סטאדע־שטים פאליטישע און דתויזן גימנאזיע־בילדונג, ווי דערצו
 אין ן ט ם י כ ר א נ א די עמאנציפירטע די זענען תוך אין רעכט.

 וועמעם געליטענע, די "אייב׳ק־ווייבלעכע", דאס פון ודעלט דער
 פון מין גאנצער א נקמדת... ס׳איז אינסטינקט פארבארגנסטער

 פאר אויך איבעריקנם קומט וועלכער - "אידעאליזט" ערגסטן
 טיפישער דערדאזיקער איבסען, דתענריק ביי למשל מענער, ביי

 גוטע דאס ן ע מ ס ר א פ צו ציל דעט דתאט - ברתולה אלטער
 נישט כדי און געש^עכטסליבע... דער אין נאטור די געוויסן,

 שטרענגער און אנשטענדיקער מיין בנוגע צווייפל קיין איבערצולאזן
פון זאץ א נאך ברענגען איך ודיל באציונג, דער אט אין געזינונג
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 מדה ווארט דעם מיט ה: נ ו ג מ ה ד מ דער קעגן מאראל־קאדעקם מיין
 מ׳האט וויבאלד אדער, קעגננאטור מין יעדן איך באקעמף מגונדה

 פריידיקן "דאם דהייסט: זאץ דער אידעאליזם. ווערטער, שיינע ליב
 יעדע קעגננאטור. צר אויפרייצונג עפנטלטכע אן איז פרישורת

 דעמזעלבן פרן באשמוצן יעדעם לעבן, געשלעכטלעכן פון פאראכטונג
 קעגן אליין פארברעכן דאס איז "אומריין" באגריף דעט דורך
לענן". פון גייסט הייליקן דעם קעגן זינד אייגנטלעכע די ן-איז לעב

.6

 איך ברענג פסיכאלאג, אלם מיר פון באגריף א געבן צו כדי
 יענער "אויף אין פאר קומט וראם פסיכא^אגיע, שטיק זעלטן א

 השערה יעדע איבעריקנם פארווער איך - בייז״, און גוט פון זייט
 געניע "דער ארט. דאזיקן אינם באשרייב איך ררעמען דעט, ררעגן

 פארבארגענער, גרויסער יענער איט דהאט עם ווי דהארץ, פון
 געוויסנס, די פון גער1כא געבוירענער און אויספרוווער־גאט דער

 פון טיף לעצטער דער אין ביז אראפדרינגען ס׳קאן שטיבם וועמעס
 קיין נישט בליקט ווארט, קיין נישט זאגט וועלכער נשמדה, יעדער
 פון ווינק און מיין א פארבארגן זיין נישט זאל דערין וואם בליק,

 זיך קאן ער וואם געדהערט, עם מייסטערשאפט וועמעם צו צוציונג,
 איז עם וואם נאר איז, ער וואס דאס, נישט און — אריסדוכטן

 זיך כדי צוואנג, א ר ע מ נאך, איבש גייען וועד־^כע יענע, פאר
 אוו אינערלעכער איט כדי דרענגען, צו נענטער אלץ איט צו

 אל־ מאכט וועלכער הארץ, פון געניע דער נאכצוגיין... גרינטלעכער
 רץ, ר לערנטעם און שטום זעלבםטצופרידענע און רעשנדיקע דאט

 נייעם א פארזוכן צו זיי גיט און נשמורת רויע די פ^לירט וועלכער
דהימל טיפער דער אז שפיגל, א ווי גןי1ל־ צו שטיל - :פארלאנג
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 רועלכער דהארץ, פץ געניע דער שפיגלען... זיי <^ויף דך זאל
 צוריקהאלטן זיך האנט שנעלע צר ארן אומגעלומפערטע די לערנט
 פארבארגענעט דעט דערשפירט ררעלכער ;אננעמען פיינער ^ון

 גייסטיקייט זיסע ארן גוטקייט טראפן דעם אוצר, פארגעסענעט ארן
 יעדן פאר צויבערשטעקע^ע א איז ארן אייז דיק טריב אונטער

 א פרן תפיסדה דער אין באגראבן לאנג ליגט וראם גאל־^ד, ברעקל
 בארי־ ררעמעס פון דהארץ, פון געניע דער זאמד... און שלייט סך

 איבערראשט, און באגנעדיקט נישט רייכער, אררעק גייט יעדער רונג
 אין רייכער נאר באדריקט, און באגליקט גוטם פרעמד פון ווי נישט

 טוי־ א דורך ^ריפגעבראכן, פריער, ווי זיך פאר נייער אלייך דך
 צערטלע־ אפשר, אומזיכערער אריסגעד־זארכט, און אנגעררייט ווינט
 ד־זאפנונגען, מיט פול אבער צעבראכענער, צעברעכל^עכער, כער,
 צו־ און ורילן נייעט מיט פול נישט, נאמען קיין נאך דהאבן רואם

אכפ^ום..." און אומווילן נייעט מיט פול פלוס,

 זיין צו גערעכט כדי טראגעדיע. דער פה גענורט די
 מאנכע מען מוז (,1872) טראגעדיע" דער פון "געבורט דער גבי1?־

 ־בא אפילו און ט ק ר י רו ע ג דעט מיט דהאט זי פארגעסן. זאכן
 איר מיט — ^יינגעגעבן נישט זיך דהאט איר אין רואם צויבערט,

 זיין וראלט דידאזיקע ווי גלייך י... י ער נ ג א וו דער אויף אנרוענדונג
 גערוען ^יז שריפט דידאזיקע ג. יי ט ש פ י ו פון סימפטאם א

 האבן אן דאן פון לעבן: וראגנערם אין געשעעניש א דערמיט גראד
 וואג־ נאמען דעט ביי דהאפענונגען גרריסע אינעהויבן ערשט זיך

 געלעגנהייט דער ביי דעט, אן מיך מען דערמאנט היינט נאך נער.
 אייגנטלעך עם האב ז^יך ווי פארסיפאל־פארשטעלונגען: די פון
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 מיי־ דהויכע אזא אויסגערואקסן איז עם רואם געוויסן, דעט אריך
 בארוע• דערדאזיקער פון קו^טור־רוערט דעט איבער נונג

 שריפט דידאזיקע ^יינמאל נישט באגעגנט דהאב איך — גונג.
 גייסט דעם ארים טראגעדיע דער פון רגעבורט ע ד י וו "די ווי ציטירט

 דער פון פארמול נייער א פאר געהאטאויערן בלויז מ׳האט מוזיק": פון
 רוייטער - ם ר ע נ ג א וו אויפגאבע דער פון ציל, דעם פון קונסט,
 געהאט תוך אין דהאט שריפט די וואס געדהערט, נישט מען דהאט
 רראלט דאס :פעסימיזט" און "גריכנטוט ווערטפולעם. זיך ^ין

 באלערונג ערשטע אלם טאקי טיטל: נישט־צוויידייטיקער א גערוען
 מיט געגעבן עצרה אן זיך דהאבן גריכן די רריאזוי דעט, רועגן
 ן... ע וו ע ג גובר איט דהאבן זיי וראם מיט — פעםימיזט, דעם

 ן י י ק זענען גריכן די אז בעורייז, דער <דז גראד טראגעדיע די
 געהאט, טעות א דא האט שאפענדהויער :געווען נישט פעסימיסטן

 געוריםער א מיט - געורען. טועדה אלעט אין זיך דהאט ער ווי
 דער פון "געבורט די זעט גענומען, דהאנט די <^ין נייטראלקייט
 אין נישט זיך מ׳רראלט נישטצייטמעסיק: זייער <*וים טראגעדיע"

 גע־ געמאכט איז דה ל ח ת ה איר אז פארשטעלן, געקאנט חלוט
 דידאזיקע דהאב איך ווערט. ביי שלאכט־דונערן די ^ונטער רוארן

 קאלטע אין מעץ, פון מויערן די פאר אדורכגעטראכט פראבלעמען
 סאניטאר־דינסט; פון פליכטן די דערפילן בעו־תן סעפטעמבער־נעכט,

 מיט עלטער איז שריפט די אז גלריבן, געקאנט גיכער שוין מ׳רראלט
 דייטש׳/ "נישט — ^ומדיפירענט פאליטיש ^יז זי יאר. פופציק

 שטיי־ רוידער^עכן א אויף שמעקט זי — זאגן ד־היינט מען ורעט
 דער פארמולעם מאנכע אין איר פון שלאגט עם דהעגעל, מיט גער

 קעגג־ דער — ״אידעע״ א שאפענדהויערם. בר־מינן־ריח ביטערער
מעטאפיזיק, די אין איבערגעטראגן — אפאלעיש און דיאניזיש זאץ
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 אין אידעע: דערדאזיקער פרן אנטרויקלונג די ווי גופא היסטאריע די
 דער• אונטער איינהייט; צר דערפירט קעגנזאץ דער טראגעדיע דער

 געקרקט נישט 1קיינמאד־ נאך דהאבן רואם זאכן, אפטיק דאזיקער
 איינע געשטעלט מיטאמאל אריין, פנים אין אנדערער דער איינע

 בא" און באלויכטן אנדערער דער פרן איינע אנדערער, דער קעגן
 אנטשיידנ" צרריי די רערראלוציע... די ארן למשל אפערע די ן... גרים
 פארשטעני דאם ערשטנם זענען ברך דעם פרן ן ט י י ק י י נ דיקע

 עם - גריכן די ביי דערשיינונג ר ע ש י ז י נ א י ד דער פרן דעביש
 אייבציקן דעם איר אין זעט עם פסיכאלאגיע, עישטע איר גיט

 דאם איז צורייטע דאם - קונסט. גריכישער גאנצער דער פרן שורש
 מאל ערשטן צרכם סאקראטעס :סאקראטיזט פרן פארשטענדעניש

 אלם דערקענט, אויפלעזונג גריכישער דער פרן ווערקצייג אלם
 די אינסטינקט. גן ע ק "שכ^דיקייט" דעקאדענט. טיפישער

 געפערלעך, איז וראם מאכט, אלם פרייז יעדן פאר "שכל־^דיקייט"
 ורעגן שררייגן פיינטלעך טיף א !-לעבן דאם ארנטער גראבט רואם
 אפ^ליניש, נישט נישט איז עם ברך. גאנצן אין קריסטנטרם דעם

 — רוערטן ע ש י ט ע ט ם ע אלע נעגירט :עם דיאניזיש נישט
 טראגעדיע" דער פרן "געבורט די וועלכע ווערטן, איינציקע די

 דעט אין בערת ניד־היליסטיש, זין טיפסן אין איז עם אנערקענט:
 באיארנג פרן גרענעץ אריסערסטע די איז סימבאד^ דיאניזישן

 געגעבן פריסטער קריסטלעכע די אריף ווערט איינמאל דערגרייכט.
 ארנ"" פון קארליקעם", פון מין "נידערטרעכטיקן א אריף ווי רמז א

טערערדישע"...

 מערקרויר" מאס יעדער איבער איז אנפאנג דערדאזיקער .2
 ט ק ע ד ט נ א דערפארונג אינערלעכסטער מיין צו האב איך דיק.
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 פארמאגט- געשיכטע די רואם גלייכונג, ארן סימבאל איינציקן דעם
 ודונדערפול-^ע די באגריפן ערשטער אלם דערמיט גראד דהאב איך

 איך רואם דערמיט, איז דאסגלייכן דיאניזישע. דאם פרן דערשיינונג
 גאנץ א געגעבן גערוען דעקאדענט, אלם דערקענט סאקראטעסן האב

 זיכער־ דער דראען וועט עם ררייניק ווי באררייז, נישט־צוויידייטיקער
 מא־ איז עם רועלכער מצד סכנה א געפיל פסיכאלאגיש מיין פון קייט

 דעקאדאנם־סימפטאם אלם גופא מאראל די :-ראל־אידיאסינקראזיע
 פון געשיכטע דער אין זעלטנקייט ערשטראנגיקע אן נייקייט, א איז

 אריבערגע- זאכן ביידע מיט איך בין דהויך ווי דערקענטניש. דער
 אפ־ רועגן קעפ פלאכע פון פלאפלעריי נישטיקע די איבער שפרונגען
 ערשטן צובה דערזען דהאב איך - פעסימיזט! קאנטרא טימיזט

אינ אנטארטנדיקן דעט — :קעגנזאץ ייגנטלעכן1< דעם
 ^ונטער־ אן מיט לעבן דעכה קעגן זיך קערט ורעלכער סטינקט,
 פילאזאפיע, שאפענדהויערם קריסטנטוט, )- נקמדה־געפיל ערדיש

 ן^ידע־ גאנצער דער פילאזאפיע, פלאט^נם שוין זין געוריסן א אין
 ר טע ם עב ה דער פון פארמול א און פארמען( טיפישע אלם אליזם

 יא־ א געבוירן, שפע דער פון פו^קייט, דער פון ג, נ ו א י א ב
 ד,4שח דער צו אפילו לייד, צובה אפילו באררארענישן, אן זאגן

 לעבן... פונט ווונדערלעכע און ^ויסטערלישע אלדאם צו אפילו
 יא איבערמעסיק־דרייסטסטער פריידיקסטער, לעצטער, דערדאזיקער

 ^זיז ער ^יינבליק, דהעכסטער דער נאר נישט איז לעבן צוט
 צוט רריסנשאפט און אמרת פון דער ר, ע ט ם פ י ט דער ^ויך

 :איז עם אונטערגעדתאלטענער. און באשטעטיקטער שטרענגסטן
 איבע" גארנישט איז עם ארועקצומאכן, עקזיסטירט, רואם גארנישט,

 פון זייטן נעגירטע ניהיליסטן אנדערע און קריסטן די פון די - ריק
אין מדרגדה דתעכערער ן^ומענדלעך אן אויף אפילו שטייען לעבן
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 דעקאדאנם• דער רואם דאס, רוי ווערטן, די פון דתיערארכיע דער
 משיג דאם אט ט. ו ג ן פ ו ר נ א אנערקענען, געמעגט האט אינסטינקט

 אן זיינער, באדינג דער ווי און, ט ו מ געד־זערט דערצו זיין, י צו
 מוט דער ווי רוייט אזוי פונקט ווייל :ט פ א ר ק פון ^יבערפלום

 קראפט פון מאם דער לויט פונהט פארוים, גיין צו וואגן זיך ג ע מ
 יא־זאגן דאם דערקענטניש, די אמרת. צום זיך מען דערנענטערט

 אומ־ אזא פונקט שטארקן דעט פאר איז ווירקלעכקייט, דער צו
 השפעדה דער ^זונטער שוואכן, דעט פאר ווי זאך, באדינגטע

 וויר־ דער פאר דת ט י ל פ און פחדנורת די שוואכקייט, דער פון
 דער־ צו ביכולרת נישט זענען זיי "^ידעאל"... דער — קלעכקייט

 איז ער - שקר דעט ק י ט י ו נ דתאבן דעקאדענטן די :קענען
 ער נאר נישט ווער — עקזיסטענץ־באדינגונגען. זייערע פון איינע

 דעם אין ער באגרייפט זיך נאר "דיאניזיש", ווארט דאם באגרייפט
 אפפרע־ שוט קיין אין נישט זיך נויטיקט דער "דיאניזיש", ורארט

 שאפענדתויער- פון אדער קריסטנטוט פון אדער פלאטא פון גונג
צעפוילונג... די שפירט ער

 באגריף דעם געפונען דערמיט גראד האב איך וויפיל אויף .3
 די איז עם רואם דעם, וועגן דערקענטניש עצטע2^ די "טראגיש",

 אויסגעדריקט אויך לסוף איך האב טראגעדיע, דער פון פסיכאלאגיע
 ^פילו לעבן צוט יא־ז$גן "דאס .139 ז. געצן־בין־השמשורת אין
 דער :פראבלעמען דתארבסטע און ווונדערלעכסטע זיינע ^ין נאך

 פילט אומדערשעפלעכקייט ^ייגענע די רואם לעבן, צוט ורילן
 דתעכסטע זיינע מקריב איז ער בערת פרייד, מיט אן איט
 איך דתאב דאם דיאניזיש, אנגערופן איך האב ס א ד - טיפן

 דיכטער. שן טראגי פון פסיכאלאגיע דער צו בריק א ווי פארשטאנען
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 כדי נישט באפרייען, צו זיך מיטלייד און פחד פון כדי ט ש י נ
 צו זיך אויסברוך דהעפטיקן א דורך אפעקט געפערלעכן א פון

 : - פארשטאנען פאלש אריסטאטעלעם עם דהאט אזוי — רייניקן
 פונם לוסט אייביקע די מיטלייד, און פחד איבער רוייט כד? נאר

 אין אנטד־האלט ררעלכע לוסט, יענע — זיין, צו ן י י ל א ורערן
 דעמדאזיקן אין צעשטערן..." פון לוסט די נ$ך אייך זיך
 ערשטן דעם ווי פארשטיין צו גופא מיך רעכט דאם איך דהאב זין

 קעגנ־ אויסערסטן דע^ ד־־זייסט דאם - ף א ז א ל י פ ן ש טראגי
 אט איז מיר ביז פיק־־^אזאף. פעסימיסטישן א פון אנטיפאד און זאץ

 נישט פילאזאפישן א אין פאטאס דיאניזישן פוגם אומוואנדלונג די
 גע־ אומזיסט האב חכמה-איך טראגישע די פעלט עס פאראן:

 די פי^אזאפן, גריכישע ע ס י ו ר ג די ביי דערפון סמגיכם זוכט
 מיר ביי דהאט ספק א סאקראטעס. פאר יארדהונדערט צוויי פון

 בכלל מיר ווערט עס נאענט וועמעם אץ ט, י ל ק א ר ע ה איבערגעלאזט
 פון באיאען דאס אנדערש־ווו. ערגעץ ווי אנגענעמער, ווארעמער,

 דיאניזישער א אין אנטשיידנדיקע דאס צעשטערן, און פארגיין
 מיט ן, ר ע וו דאס קריג, און קעגנזאץ צו יא־זאגן דאם פילאזאפיע,
 — "1 י י ״ז באגריף פון גאר אפילו אפווארפונג ראדיקאלער

 מיר איז דאס אז אנערקענען, אומשטענדן אלע ביי איך מוז דערין
 די געווארן. געדאכט ביזאדהער איז וועלכעם פארוואנדסטע, דאס

 דעבש פון ד־זייסט דאס ווידערקובם", "אייביקן דעם פון לערע
 קרייז־לויף איבערדחזרנדיקן זיך ^ומענדלעך און ^זומבאדינגטן

 גע־ לסוף ן־האט זאראטוסטראם לערע דידאזיקע — זאכן אלע פון
 ווערן. געלערנט דהעראקליט דורך שוין ^ויך מעגלעך ט נ א ק

 ד־ז$ט וואם סטאא, ביי שפורן דערפון זיך געפינען ווייגיקסטנם
דהעראקליט.- פון געירשנט יסוד־פארשטעלונגען אירע אלע כמעט
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 ^•ימגעהריערע אן רעדט איריס שריפט דערדאזיקער פרן .4
 צרריקאפצרבע־ גררנט שרם קיין נישט איך דהאב לסרף דהאפענרנג.

 מוזיק. דער פרן צרקרנפט דיאניזישע א אריף דהאפענרנג די מען
 אז אננעמען, לאמיר ררים,1פ יאר דהרנדערט בליק א ררארפן לאמיר

 מענטשן־ ארן קעגננאטרר פרן יארטריזנט צרויי אריף אטענטאט מיין
 די נעמען ררעט ררעלכע לעבן, פרן פארטיי נייע יענע געלינגט. שענדרנג
 מענטשהייט דער פרן העכער־דערצירנג די אריפגאבן, אלע פרן גרעסטע

 פארניכטרנג ארמרחמנותדיקע די אריינגערעכנט אריץ, הענט די אין
 מעגלעך ררידער ררעט פאראזיטיש, איז ארן אנטארטעט רראם אלץ, פרן

 אריך מרז עם פרןררעלכן לעבן, פרן איבערפלרם יענעם מאכן
 א אן זאג ^יך צרשטאנד. דיאניזישער דער ארריסרראקסן ורידער

 לעבן, צרם יא־זאגן אין קרנסט העכסטע די :תקרפדה ע ש י ג א ר ט
 מענטשדהייט די ורען רוערן, געברירן רוידער ררעט טראגעדיע, די

 אבער הארבסטע, די פרן בארררםטזיין דאם זיך הינטער דהאבן ררעט
 דעט... פרן ליידנדיק נישט מלחמררת, נריטררענדיקסטע

 איך רואם דאם, אז זיין, מרסיף געמעגט נאך רראלט פסיכאלאג א
 האט מרזיק, רראגנערישער ביי געדהערט יארן ירנגע די אין דהאב

 האב ^יך ררען אז רראגנערן; מיט טרן צר געדהאט בכלל גארנישט
 איך רראם ם, א ד באשריבן איך האב מרזיק, דידיאניזישע באשריבן

 אריבערטראגן אלץ אינסטינקטירר געממט האב איך אז—געהערט, האב
 געטראגן האב איך ררעלכן גייסט, נייען דעם אין איבערגעשטאלטן ארן
 א נאר ררי שטארק י ר ז דערפאר, באררייז דער מיר. אין

 ביירעט": ^ין "רראגנער שריפט מיין איז זיין, ן א ק ז יי רר א ב
 די מיר פרן נאר איז ערטער אנטשיידנדיקע פסיכאלאגיש אלע אין

 "זארא־־ ררארט דאם $דער נ$מען מיין ארמבאדינגט מ׳קאן — דייד,
 רוארט ד$ם שטייט טעקסט אין ררר דארט אררעקשטעלן, טרסטרא"
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 קינסטד־יער ן ש י ב מ א ר י פ י ד פון בילד גאנצע דאם וואגנער.
 דיכטער פארעקזיסטירנדיקן דעכם פון בילד דאם איז

 אפילו און געצייכנט טיפקייט אפגרינטיקער מיט זאראטוסטרא, פון
 ווירק^עכקייט. וואגנערישע די בארירנדיק נישט רגע קיין גאר

 זיך דהאט ער באגריף; א דעכם וועגן געהאט דהאט גופא וואגנער
 האט דאסגלייכן - דערקענט. צוריק נישט שריפט דערדאזיקער אין
 רועט רואם עפעם, אין פאררואנדלט ביירעט" פון געדאנק "דער זיך

 רעטעניש. קיין זיין נישט זאראטוסטרא מיין פון קענער די פאר
 זיך דהייליקן עם ווען ג, א ט י מ ן ם י ו ר ג יענעבם אין :באגריף

 — אויפגאבן א^ע פון גרעסטער דער צו אויסדערוויילטסטע די
 איבער־ נאך ורעל איך וואט טוב,־יובם א פון זעונג די ? ווייסט ררער

 רועלטדהיסטאריש; איז זייטן ערשטע די פון פאטאם דער ד־^עבן...
 זייט, זיבעטער דער אויף רייד די ס׳איז רועלכן פון ק, י ב דער
 די ביירעט, וואגנער, ;זאראטוסטרא^בליק אייגנטלעכער דער איז

 עם רועלכן אין וואלקן, א איז נישטיקייט דייטשע ינעןיקד־ גאנצע
 צוקונפט. דער פון מארגאנא פאטא אומענדלעכע אן אפ זיך שפיגלט
 מיין פון שטריכן אנטשיידנדיקע אלע זענען פסיכאלאגיש אפילו

 — וואגנער פון נאטור די אין אריינגעטראגן נאטור אייגענער
 פאטאלסטע און ליכטיקסטע די פון נעבנאנאנד זיך געפינען דאם

 א נישט קיינמאל אים ד־האט עם ווי מאכט, צו רוילן דער כחוחת,
 זאכן, גייסטיקע אין מוט ריקזיכטלאזער דער פארמאגט, מענטש

 דער זאל דערביי רואם לערנען, צום קראפט אומבאגרענעצטע די
 שריפט דערדאזיקער אין אלץ איז עם רוערן. נישטצעדריקט טאט צו ורילן

 גריכישן דעם פון ווידעראנקום פון נאענטקייט די :פארויםזאגעריש
 וראם קעגן־אלעקסאנדערם, פון נויטווענדיקייט די גייסט,

גריכישער דער פון קבים גארדישן דעם ן נד י ב נ ע מ א ז ו צ ווידער ז$לן
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 דעם דתערט געורארז... איבערגעריסן איז ער ווי נאכדעט קולטור,
 30 זייט אויף ורערט עם וועלכן מיט אקצענט, וועלטדתיסטארישן

 זענען עם :געזינוגג* "טראגישע באגריף דער אריינגעפירט
 דאם שריפט. דערדאזיקער אין אקצענטן וועלטדתיסטארישע לויטער

 פאראן: זיין קאן וואט "אביעקטיוויטעט", אויסטערלישסטע די איז
 זיך דהאט ן, י ב איך רואם דעכה, בנוגע זיכערקייט אבסאלוטע די

 דער _ כקייט ווירקלע צופעליקע א עפעם אויף אריבערגעווארפן
 ארוים. טיפקייט גרויליקער א פון גע״עדט האט מיר וועגן אמרת
 פון סטי^ דער זיכערקייט שארפער א מיט ורערט 71 זייט אויף

 וועט גישט קיינמאל און פארויסגעזען; און באשריבן זאראטוסטרא
 ש י נ ע ע ש ע ג דעם פאר געפינען אויסדרוק גרריסארטיקערן א מען

 און רייניקונג אומגעדתויערער אן פון אקט דעם זאראטוסטרא,
 די אויף זיך געפינט ער ווי מענטשדתייט, דער פון דתייליקונג

— .46-43 זייטן

 נישט־ פיר די כטרנגעז.8באטר בישטצייטמעטיקע די
 קריגע" דורכוים זענען באטראכטונגען צייטמעסיקע

 "פארחלומטער קיין געווען נישט בין איך אז בארוייזן, זיי ריש.
 — שווערט, דער מיט פעכטן צו הנאדה א האב איך אז שמעיה״,

 רתאנט־געלענק. געשיקטן געפערלעך א דהאב איך אז אויך, אפשר
 דייטשער דער קעגן געווען איז (1873) אנגריף ערשטער דער

 אויבן פון געקוקט שוין דאמאלם דהאב איך רועלכער אויף קולטור,
 אינדתאלט, אן זין, אן פאראכטונג. אומרחמנורתדיקער מיט אראפ

 מים" ערגער קיין נישטא מיינונג". "עפנט^עכע בלויזע א ציל: אן
 פון וואפן־דערפאלג גרויסער דער אז גלויבן, צו ווי פארשטענדעניש,

 אדער — קולטור דערדאזיקער לטוברת עפעם באווייזט דייטשן די
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 בישטצייט" ע ט י י וו צ די פראנקרייך... <תיבער זיג ר ע י י ז גאר
 דאם געפערקלעכע, דאם אנטפלעקט (1874) באטראכטונג מעסיקע
 פרן שטייגער אונזער ין^2 פארסמנדיקע ^ון פאצערנדיקע ל״^עבן

 דעט אט מחמרת ק נ א ר ק לעבן דאם — וויסנשאפט־טעטיקייט
 פער־ מ ו "א דער מחמת מעכאניזם, ארן גערוערק אנטמענטשלעכטן

 פרן עקאנאמיע פאלשער דער מחמרת ארבעטער, פרן זענלעכקייט"
 —קולטור: די פארלרירן, גייט ק ע רו צ דער "ארבעט־צעטיילונג". דער
 ארי" ארב ב וריסנשאפט־טעטיקייט, מאדערנע די ,1מיטל־ דאם

 "היסטארישער דער איז אפדתאנדלונג דערדאזיקער <*ין ט... ר י ז
 דערקענט געררארן שטאלצירט, תקרפדת ^ונזער ררעלכן מיט זין/
 דער אין — ירידדה. פון סימן טיפישער אלם קראנקדתייט, אלם
 באטראכטונגען נישטצייטמעסיקע פערטער <^ון ער ט י דר

 קולטור, פון באגריף דתעכערן א צו אנררייזונגען ורי רוערן,
 דער" אויפגעשטעלט "קוד־׳טור", באגריף פון צוריק־אומקערן צובט
 <^ייגנ־ ^ייגנליבע, שטרענגסטער פון בילדער צרריי קייגן

פול טיפן נישטצייטמעסיקע ן,י1דיסציפל־
 געהייסן האט זיי ארום וראם אלץ, קעגן פאראכטונג קעניגלעכער מיט

 "דערפאלג",- ,ביסמארק", סטנטום", "קר "קולטור", "<ד־מפעריע",
ניטשע... ורארט, איין מיט ער, ד א וראגנער און שאפענדתויער

 געהאט ערשטער דער דהאט אטענטאטן פיר דידאזיקע פון .2
 רתאט ער ררעלכן ,1טומל־ דער דערפאלג. ^ויסערגערדיינלעכן אן

 אנ־ האב ^זיך פיאכטפול. זין יעדן אין געררען ן^יז ארויסגערופן,
 אז — ארט, פארודונדעט א זיינם אין םאל־*ק זיגעריש א גערירט

 עפעם אפש־• אפשר, נאר קולטור־געשעעניש, א נישט איז זיג זיין
אוד זייטן אלע פון געקומען איז ענטפער דער אנדערם... גאבץ
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 שטרארםן, ד<^רויד פרן פריינט אלטע די פרד בלויז נישט גמרי1?־־
 דייטשן א פרן טיפ א אלם געמאכט לעכערלעך דהאי איך רועלכן

 פרן מחבר אלם רוארט, איין מיט ,5^715^1? ארן בילדרנגספיליסטער
 רוארט )-דאס גלויבן" נייעם ארן "אלטן פרן בירשענק־ערראנגעליע זיין

 די אין אריבערגעגאנגען ברך מיין פרן איז בי^דרנגספיליםטער
 פאר־ טיף דהאב איך וועלכע פרייבט, טע4א? דיאדאזיקע שפראך(.
 זייער דתאב איך בערת שוואבן, ארן ווירטעמבערגער אלם וררנדעט

 דהאבן קאמיש, פאר געפרנען שטרארסן, זייער וררנדער־בריאדת,
 געקאנט נאר מיר דהאב איך ווי גראב, ארן בראוו אזוי געעגטפערט

 האבן זיי - קלרגער, געווען זענען ענטפערם פרייסישע די ווינטשן;
 דתאט מיארםטע דאם בלוי". "בער^ינער מער זיך אין גערתאט

 ;א£מם״2807£א” שט־דברדיקע די בלאט, ייפציקער1?״ א געמרן
 דער" די אפצרר־האלטן שריט פרן מי פיל געקאסט מיך דתאט עם

 מיר פאר זיך דהאבן אנטשידן רמבאדינגט1< באזעל^ער. צערנטע
 נישט־ טיילמאל ארן פארשידעבע צרליב דהערץ, אלטע אייניקע נאר

 ורעלכער געטינגען, אין ערראלד דערצרוישן טעמיט. דערקלערבארע
 דער געררען איז אטענטאט מיין אז פארשטיין, צר געגעבן דהאט

 דתעגעליאנער אלטער דער דאסגלייכן שטרארסן. פאר טויט־קל־^אפ
 איינעט געדהאט אן דאן פרן דהאב איך רועלכן אין בארער, בררנא

 אין געהאט, ליב דהאט ער לייענער. :^ריפמערקזאמסטע מיינע פרן
 טרייטש־ דתער ותיסטאריאגראף דייטשן דעט יארן, לעצטע זיינע

 קאן ער וועמען ביי זיין, צר מרמז אנצרורייזן, מיר אריף למשל קע
 אים איז וועלכער "קרל־^טרר", באגריף דעט וועגן ידיעוות שעפן

 <ידבער מייסטע דאס ^ריך טיפסטע, דאס געגאנגען. פארל־^דירן
 אן פרן גערוארן געזאגט ^יז מחבר איר ^רן שריפט דערדאזיקער

 אין דהאפמאן פראפעסאר א באאדער, פילאזאף פרן תל-^מיד אלטן
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 פאד* פארויסגעזען שריפט דערדאזיקער פרן דהאט ער ורירצבררג.
 ארן קריזים מין א ברענגען צר — באשטימרנג, גרויסע א מיר

 אין האט ער אטעיזבש; פרן פראגע דער אין אנטשיידרנג דהעכסטע
 אן פרן טיפ שארפסטן ארן אינסטינקטירוסטן דעם דערשפירט מיר

 געבראכט מיך דהאט רואם דאם, גערוען איז אטעיזט דער אטעיסט.
 בי־ צרט נאר געדהערט, בעסטן צרכם גאר — ן.פענדהויעראש צר

 שטארקע אויסערגערויינלעך די גערוארן זענען עמפרנדן טערטטן
 מילדן אזוי גערריינלעך פרנכש פארטיידיקרנגם־רייד מרטיקע ארן

 דייטש, ן ש י נ א מ ר דה לעצטן דעם אט דהיללעבראנד, קארל
 איז 2ארטיקד־ זיין פעדער. דער מיט פירן געקאנט דהאט וועלכער

 דהיינט ;ט\/"058ס$6£מ 7£1אס?6” דער אין געדררקט געררען
 אין פארם, פארזיכטיקערער א ביטל א אין לייענען, איבש מען קאן

 פאר־ געררען שריפט מיין איז דארט שריפטן. געזאמל-טע זיינע
 זעלבסט־ ערשטע אלם ווענדפרנקט, אלם געשעעניש, אלם געשטעלט
 פרן ר ע ק ק י ר ר צ אמרתער אן רדי סימן, גרטער גאר אלם באזינרע,

 ענינים. גייסטיקע אין ליידנשאפט דייטשער דער ארן ערנסט דייטשן
 פאר לויב-־אויסדריקן שטארקע מיט פרל געורען איז דהיללעבראנד

 פאר געשמאק, רייפן איר פאר שריפט, דערדאזיקער פרן פאר^ די
 ארן פערזאן פרן ארנטערשיידן דעכם אין טאקט פרלקרמענעבם איר
 אין שריפט פאלעמישע בעסטע די אלם געלויבט זי דהאט ער זאך:

 געפער־ אזוי דייטשן די פאר גראד דער <*ין — געשריבן, דייטש
 ^רמבאדינגט פאלעמיק. פרן קרנסט נישט־ראטבארער אזוי לעכער,

 3דהא איך וראם דעככם, אין אפילר מיך פארשארפנדיק י$ז$גנדיק,

 דייטשל״־אנד אין שפראך־פארדארברנג דער וועגן זאגן צר געוואגט
 נישט קאבען ארן פרריסטן פרן אנשטעל דעבש זיי מאכן דהיינט —)

 "ער-־ די צר פאראכטרנג דערזעלבער מיט (,— בריעו זאץ היין מער
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 דערמיט ער דהאט פאלק, דעמדאזיקן פון שריפטשטעלער" שטע
 פאר בארוונדערונג זיין אויסגעדריקט האט ער רואם פארענדיקט,

 די גראד ברענגט ררע^כער מוט, "העכסטן יענעט — ט ו מ מיין
 שפע* די ב^שולדיקונגם־באנק"... די אויף פאלק א פון ליבלינגען
 אפצו־ נישט פשוט איז שריפט דערדאזיקער פון פעילדה טערדיקע

 געפרוווט נישט היינט ביז קיינער דהאט עס לעבן. מיין אין שאצן
 דייטשל־^אנד אין מיך מ׳באדהאנדלט מ׳שווייגט, פארטשעפען. מיך
 יארן־לאנג פון מיך האב ן^יך :פארזיכטיקייט פינסטערער א מיט

 וועלכער צו ווארט, פון פריידהייט אומבאדינגטער אן מיט באנוצט
 אימ*" דער אין ורייניקסטן צוט נישט, קיינער דהייבט האט עם

 דעט "אונטער איז גן־עדן מיין ט... נ א דה די פריי גענוג פעריע",
 אנגעווענדט איך דהאב גרונט ^ין שורערט"... מיין פון שאטן

 אין אריינטריט דעט מ׳זאל ראט, ער :מאקסימע א סטענדדהאלם
 קעגנער א פאר וראם און ידי. ע ו ד א מיט מאכן געזעלשאפט דער
 פריידענקערי... דייטשן ערשטן דעט אויםגעקליבן! מיר דהאב איך

 געקו־ דערמיט איז פריידענקעריי פון מין נייער גאנץ א באמת,
 נישט זאך קיין מיר איז דהיינט ביז :אריסדרוק ערשטן צוט מעץ

 און אייראפעישע גאנצע די ווי אומפארוואנדטער, און פרעמדער
 פיל זיי מיט ם".8מ£5 א£ק5£ס88" פון 5ק£0£3 אמעריקאנישע

 ק^מעדיאנטן און פלאכקעפ אומפארבעסערלעכע מיט ווי מיך, איך
 ווי קעגנזאץ, טיפערן א אין אפילו ^ידעע", "מאדערנער דער פון

 זייער אויף אריך, ווילן זיי קעגנער. זייערע פון איז עם וועמען מיט
 זיי ביד־ד; זייער לויט "פארבעסערך, מענטשדהייט די שטייגער,

 בין, ^יך וראם דעט, קעגן קריג אייביקן אן דערקלערט וואלטן
גלויבן זיי — פארשטאנען, עם וואלטן זיי אויב ל-, י וו איך וואם

83



 ערשטער דער בין ^יך ...״אידעאל״ אין צוזאמען אלע באך
- ט, ם י יד־ א ר א מ מ י א

 וואגנער ארן שאפענדהויער נאמען דעבש מיט די אז .3
 דינען קאנען זאלן ב^טראכטונגען נישטצייטמעסיקע באצייכנטע
 אוועק־ צום גאר אפילו אדער פארשטענדעניש צרכם באזונדערס

 וואלט פאלן, ביידע די אט וועגן פראגע די פסיכא^אגיש שטעלן
 איינצל־ פרן ריכטיק, ווי אויסנאבט, מיטן — זאגן וועלן נישט איך

 שרין אינסטינקט־זיכערקייט טיפער מיט ווערט למשל אזוי ד־הייטן.
 שוישפילער־ א ווי נאטור וואגנערם אין עלעמענטארישע דאס דא

 כוונררת ארן מיטלען זיינע אין ציט וועלכע דעפינירט, באגאבובג
 די• אין איך ד־זאב גרונט אין קאנסעקווענצן. אייגענע אירע בלויז

 פארנעמען, אנדערם גאנץ עפעם מיט געוראלט מיך שריפטן דאזיקע
 גלייכן, אן דערציונג פץ פראבלעט א — :פסיכאלאגיע מיט ווי
ט ם ב ל ע ז זעלבסט־דיטציפ^ין, פון באגריף נייער א
 צו און גרויסקייט צו וועג א ד־זארבקייט, ביז ג נ ו ק י ד י י ט ר א פ

 ערשטן זיין באקומען גערואלט ד־זאט אויפגאבן וועלטדהיסטארישע
 צוויי אנגעכאפט איך ד־האב באטראכט, אלגעמיין אין ן^ויסדרוק.

 פונקט דהאר, די פאר טיפן נישט-פעטטגעשטעלטע באך בארימטע
 אויסצודריקן, עפעם כדי דהאר, די פאר געלעגנדהייט א מ׳נעמט ווי

 האנט דער אין מער שפראכמיטלען צייכנם, פ^רמולעם, פאר א כדי
 אומהיימלעך פולשטענדיק א מיט לסוף איז דאסדאזיקע דהאבן. צו

 נישטצייטמע־ דריטער דער פון 93 ז. אויף אנגעדייט בליק שארפן
 באנוצט פלאטאן זיך דהאט אופן אזא אויף באטראכטונג. סיקער

 איצט' — פ^אטאן. פאר סעמיאטיק א מיט ווי סאקראטעם, מיט
 צו־ יענע <^ריף דיסטאנץ געוויסער א פון צוריק הוק איד בערת
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 וואלט שריפטן, דידאזיקע עדורת זאגן עם וועלכע וועגן שטאנדן,
 מיר. וועגן בלויז זיי רעדן תוך אין אז לייקענען, וועלן נישט איך

 צוקונפט! מיין פון זעונג א איז ביירעט' אין "וואגנער שריפט וי
 אינערלעב־ מיין דערציער" אלם "שאפענד־זויער אין איז דערקייגן

 מיין אלע□ פאר איינגעשריבן. ווערן מיין געשיכטע, סטע
 בין איך ו וו דהיינט, בין איך ס א וו !...פארשפרעכונג

 נאר ווערטער, מיט מער נישט רעד איך ווו דהויך, א אין - היינט
 !-געווען דערפון נאך דאמאלם איך בין ווייט ווי א, - כליצן, מיט

 קיין מיך דהאב איך - לאנד, דאם ן ע ע ז ע ג דהאב איך אבער
 און — געפאר ים, וועג, בנוגע אפגענארט נישט אויגנפליק איין

 גליק• דאסדאזיקע פארשפרעכן, דעם אין רו גרויסע די דערפאלג!
 בלויז בלייבן נישט זאל וועלכע צוקונפט, א אין ארויסבליקן לעכע

 אינערלעך: טיף, איבערגעלעבט, ווארט יעדעם איז דא !-צוזאג א
 וואס ווערטער, דא זענען עם שמערצלעכסטע, דאס נישט פעלט עם

 פריי־ ר ע ם י ו ר ג דער פון ווינט א אבער וטיק.“בל- פשוט זענען
 ווירקט וועד די אפילו אריבער; אלעס איבער זיך טראגט דהייט

 פילאזאף, דע□ פארשטיי איך וויאזוי ווידערשפרוך. א ווי ט ש י נ
 סכנה, אין איז אלץ וועלכן פאר אויפריים־שטאף, שרעקלעכן א אלם

 א פון "פיד־אזאף" באגריף מיין מיילן־ווייט אפ טייל איך וויאזוי
 רעדנדיק נישט קאנט, א זיך אין נאך אנטדהאלט וועלכער באגריף,

 פראפעסארן אנדערע און "מעלדה־גרהס" אקאדעמישע די פון גאר
 אומשעצ־ אן שריפט דידאזיקע גיט דע□ וועגן פילאזאפיע: פון

 אין קומט דא אז גאר, נאך רעכענען מיר אויפ באלערונג, בארע
 זיין נאר־ דערציער", אלם "שאפענד־זויער נישט ווארט צום תוך

 אין נעמען מ׳זאל ווען — דערציער״. אלם ״ניטשע קעגנזאץ,
מלאכדה די געווען מלאכדה מיין איז דאמאלם וואס פאטראכט,
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 מלאכדת מיין דהאב איך רואם אויך, אפשר ארן געלערנטן, א פרן
 געלערנטן, דעם פרן פסיכאלאגיע חלק הארב א איז ן, ע נ א ט ש ר פא

 אן נישט שריפט, דערדאזילער אין מיטאמאל זיך אנטפלעקט רואם
 טיפע די ,“ל י פ ע ג ־ ץ נ א ט ם י ד דאס ארים דריקט עם באדייט:

 ע, ב א ג פ י ר א זיין קאן מיר ביי וראם דעכם, ררעגן זיכערקייט
 קלרגהייט, מיין איז דאט נעבנזאך! ארן צרוישן־אקט מיטל, כלריז וראם
 כדי ארט, איין אין נישט ארן זאך איין נישט געררען כין איך רואם

 איד איינם. צר קרמען קאנען צר כדי — איינם ווערן קאנען צר
— ערנטער.“געל זיין אריך צייט לאנגע א ט ז ר מ ע ג ד־האכ

 ויי ר צ ט מי גאר־מעבטשלעכם. מעבטשלעכס,
 דענק־ דאם איז גאר־מענטשלעכם" "מענטשלעכם, המשכים.

 גייסטער. ע י י ר פ פאר כרך א זיך ררפט עם קריזים. א פרן מאל
 מיך ותאב איך — זיג א ארים דריקט דערין זאץ יעדער כמעט

 נאטרר. מיין אין דע מ ע פר דאס פרן באפרייט כרך דעט $ט מיט
 ר י א "ררר זאגט טיטל דער :אידעאליזבם דער מיר איז פרעמד

 גאר־ נאר אך, מענטשלעכם, איך- זע זאכן, אידעאלע זעט
 קיין אין ר... ע ם ע כ מענטש דעט קען איך מעבטשלעכם"...

 פאר־ דא ,גייסט׳ "פרייער ררארט דאס ,זאל־ זין אנדערן שרבם
 ד־האט וועלכער גייסט, אפריי־געררארענער ררערן: שטאנען

 קלאנג דער טאן, דער רשררת. זיין אין כאקרמען צרריק גרפא זיך
 געפינען מ׳וועט פארענדערט: אינגאנצן זיך האט שטיכם דער פרן

 גרויזאס פאר ארמשטעבדן געוריסע כיי קיל, קלרג, פאר ברך דאם
 געשמאק, ן ע מ ע ב ר א פ פרן גייסטיקייט גערויסע א חוזקדיק. ארן

 ליידנשאפטלעכערן א קעגן אריכן פרן כסדר זיך האלט זיך, דרכט
 א עם האט צרזאמענד־זאנג דעט אט אין גררנט. אויפן שטראבם
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 געפינט 1878 יאר אין ברך דעבם פרן דערשיינען דאם רואם זיגען,
 דהרנדערטיע־ דער צרליב ^ייגנטלעך שוין בארעכטיקרנג א אזריורי
 צר להיפך איז, וואלטער ררייל ר. ע ט ד" א רו פרן יארצייט ריקער
פרן א געשריבן, איט נאך האט רואם יעדן,

 רראלטער נאמען דער — עם. בין איך אריך וראם דאס, גראד גייסט:
 — פארוים שריט א געווען באמת איז דאם—ווערק א מיינם ^ויף

 ארמ־ אן מען אנטדעקט צר, גענריער זיך מען קרקט ר... י מ ר צ
 אידע־ דער וור באהעלטענישן, אלע קען וועלכער גייסט, רחמנותדיקן

 היילן ^רנטערערדישע זיינע האט ער אינדערהייס-ררר איז אל
 דהענט, די אין פאקל א מיט מקרבם־מקלט. לעצט זיין ווי אזרי ארן

 שניי־ א מיט ורערט ליכט, "פאקלדיק" קיין נישט כלל גיט רועלכער
 אונטערערדישע די אין אריינגעלייכט דהעלקייט דיקער

 אן קריג די אבער קריג, די איז עם ן^ידעאל. פרנם ט 2ל- ע רו
 <^וים־ און פאטאם אן זשעסטן, קריגערישע אן רויך, ארן פרלווער

 "אידעאליזם". געררען נאך וואלט אפילו אלץ גלידער-דאם געלענקטע
 ^ויף אררעקגעלייגט געלאםן ררערט אנדערן דעם נאך טעורת איין

 ט ר ע וו ר ע - אפגעררענדט נישט ווערט :^ידעאל דער אייז, דעכם
 געניע"; "דער פארפרוירן ורערט למשלים דא ...ן ר י ר ר פ ר א פ
 א ארנטער ;דהייליקער״ ״דער פארפרוירן רדערט ווייטער שפאן א

 ווערט סוף צרם דהעלד"; "דער פארפררירן ווערט אייז־צאפן דיקן
 /,"^יבערצייגרנג אזוי־געררפענע די ג^ויבך, "דער פארפרוירן

 ארמע־ כמעט — אפגעקילט באדייטנד ררערט ״רחמנררת״ דאס אריך
זיך/^ אין זאך "די פארפררירן ררערט טרט

 פרן רראכן די אין געהערן ברך דאזיקן פרן החחלרחת די .2
פרעמד־ טיפע א ביירעט; אין פייעררע*^רשטעלרנגען ערשטע די
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 איינע איז אררמגערינגעלט, דארט מיך דהאט וראם אלץ, צר קייט
 באגריף, א דהאט עם ווער אנטשטיירנגם־באדינגרנגען. זיינע פרן

 איבערן געלאפן דאמאלם שוין מיר זעגען עם זערנגען א פאר וראם
 איך בערת געפילט, מיך דהאב איך ררי זיין, משער קאן דער ררעג,

 רראלט איך ררי ^יבגאנצן ביירעט. אין דעררראכט מיטאמאל דהאב
 צרריק גארנישט האב איך געררען? דאם איך בין ררר געחלרמט...
 ארמזיסט דערקענט. צרריק רראגנערן קרים דהאב איך דערקענט,

 ווייט א _ טריבשן זכררנררת. מיייע אין געבלעטערט איך ד־האב
 ארמ= די ענלעכקייט. פרן שאטן קיין גליקזעליקע: די פרן אינזל

 קליינע די גררנטשטיין, דעכם לייגן פרן טעג פארג^ייכלעכע
 ררעל" ארן געפייערט דאם דהאט רראם געזעלשאפט, ע ט ם א פ ע ג

 צארטע פאר פינגער ררינטשן ערשט באדארפט נישט מ׳דהאט כער
 ?-מ׳האט ן ע ש ע ג ז י א ס א רר ענלעכקייט. פרן שאטן קיין זאכן:

 געררארן איז רראגנעריאבער דער !דייטש אין איבערגעזעצט רראגנערן
 דער קרנסטי דייטשע די — רראגנערן! איבער דהאר

 אנדערע, מיר !...ביר ע ש ט י י ד דאם !מייסטער ר ע ש ט י י ד
 קינסטל-ער, ראפינירטע רראסארע צר גרט, צר נאר ררייםן מיר רראם

 איינ־ רעדט קרנסט רראגנערם געשמאק קאסמאפאליטישן ררעלכן צר
 רראגנערן געפרנען דהאבן מיר ררען זיך, אויסער געררען זענען ציק,

 דעבם קען איך מיין, איך —"טרגנטן". דייטשע מיט באדהאנגען
 דעם פרן "איבערגעלעבט", דרררת דריי האב איך רראגנעריאנער,

 פארביטן רראגנערן דהאט ררעלכער אן, ברענדעל פארשטארבענעכם
די פרן "אידעאליסטן" די צר ביז דהעגעל, מיט

 — גרפא, זיך מיט פארביטן רראגנערן האבן ררעלכע ,8£\/£11£מ
 ררעגן נשמררת" "שיינע פרן ררדרים אל-ערליי געהערט האב איך

 געזעלשאפט, א באמת !ררארט קלרג א פאר מלכררת א וראגנער.
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 חן מיט 1קא?־ פאל, ,1נאל־ קאפריער! זיך שטעלן דהאר די אז
 אפילו דארט, נישט פעלט פארזעעניש שובש קיין !1א

 ער איז ורואהין י וואגנער ארימער דער — אנטיסעמיט. דער נישט
 1 אריינגעקראכן חזריבם צרוישן כאטש ער וראלט !אריינגעפאלן

 לערע א פאר באדארפט, מען וראלט לסוף דייטשן צרוישן אבער
 ביירעטער, עכטן :אן אויסשטאפן דררורת, קומענדיקע די פאר
 דארט פעלט עם 1ודייל־־ אריינשטעלן, שפירט :אין בעסער נאך

 :אויסגעזען האט אזוי :איבערשריפט: דער מיט — ,5ק1מ11ס5
 ":אימפעריע"... די געגרינדעט מ׳דהאט ררעלכן אויף "גייסט", דער

 זייער רראכן, עטלעכע אויף אפגערייזט מיטאמאל האב :איך גענוג,
 ד־זאט פאריזערין צריבערדהאפטע א רואם טראצדעט פלוצלינג,

 בלויז אנטשול־דיקט מיך דהאב איך טרייסטן; צו געפרוורט מיך
 ארט, אן אין טעלעגראבב. פאטאליסטישער א מיט ור:אגגערן פאר
 קלינגברון, פארבארגן, ררעלדער טשעכישע די אין טיף ליגט רואם

 פאראכי און מרה־שהורדה מיין מיט ארומגעטראגן מיך איך דהאב
 פון האב ן ו :א — קראנקדהייט, א מיט ווי דייטשן די צו טונג
 אקעראייזף, "דאם טיטל אלגעמיינעם דעם :אונטער צייט, צו צייט

 דהארבע לויטער טאשנבוך, מיין :אין זאץ א אריינגעשריבן
 :אין געפינעו :אפשר נאך מ׳קאן רועל־־כע ק,5¥6ץ1010616ג

גאר־מענעשלעכס". "מענטשלעכם,

 איז אנטשידן, מיר אין דאמאלם זיך דהאט עם רואם דאם, .3
 גע־ האב :איך — רהאגנער מיט זיך שיידן א למשל נישט גערוען
 רואם אינסטינקט, מיין פון פארבלאנדזעטקייט אלגעמיינע אן פילט

 אדער וראגנער דהייסן ער זאל טעורת, :איינצעלנער אן :אירם
 אןאומגעדולד סימן. א גערוען נאר איז פראפעסור, באזעל־^ער
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 געווען איז עם אז איינגעזען, האב ^יך מיר; צר באפאלן מיך איז
 איץ מיט צרריקצובאזינען. ר י מ ^ויף זיך צייט דתעכסטע די

 צייט רריפיל קלאר, אופן שרעקלעכען א אויף געררארן מיר איז מאל
 לעבן מיין דתפקר ווי נרצלאז, רדי — פארשררענדט, שדין <^יז עם

 מיך דהאב איך ^ויפגאבע. מיין לגבי ארים זעט פיד־^אלאג אלם
 יאר צען באשיידנקייט... ר ע ש ל א פ דערדאזיקער מיט געשעמט
 ^ייגנטלעך געדהאט אינגאנצן זיך דהאט עם רדד מיר, דהינטער

 איך ורו גייסט, פרן ג נ ר ר ע נ ר ע ד די מיר ביי אפגעשטעלט
 דהאב איך ודר זאך, ניצלעכע שרט קיין צרגעלערנט נישט דהאב

 געלערנט־ פארשטויבטער פרן קרפע א צרליב פארגעסן פיל ארמזיניק
 אלטער־ אדררכקריכן פינקטלעכקייט מיט אויגן שלעכטע ביי קייט.

 איך -- דערגאנגען! בין איך וראם צר אט — מעטריקער טימלעכע
 א אינגאנצן מאגערן, א אינגאנצן מיך געזען רחמנררת מיט ד־זאב

 אין געפעלט גראד האבן ן ט ע ט י ד א ע ר די :פארדהרנגערטן
 כפרות!- אריף געטויגט האבן "אידעאליטעטן" די ארן רריסן, מיין
 פרן דררשט. ברענענדיקער א איעפאך אררמגעכאפט מיך דהאט עם

 זאך שרט קיין מיט מער באמרת מיך איך דהאב אן דאמאלם
 נאטרר־־וויסג־ ארן מעדיצין פיזיאלאגיע, מיט ווי באשעפטיקט, נישט

 דתאב שטרדיען דתיסטארישע אייגגטלעכע צר אפילר — שאפטך
 האט ע ב א פג י ר א די ררען ארמגעקערט, צרריק ערשט מיך איך
 צר־ אויך איך בין דאמאלם געצוררנגען. דערצר געביטעריש מיך

 קעגן טעטיקייט, א צרוישן צרזאמענד־האגג דעט דערגאנגק ערשט
 ורעלכן צי "באררף", אזוי־געררפענעט אן גערויילט, אינסטינקט

 באדערפע־ יענעט ארן — באררפן ן ט ם ק י צ נ י רר ט ר צ מ׳איז
 מיט הרנגער ארן לעערקייט פרן געפיל דאס ן ב י ר ט ר א פ צר ניש

ביי קרנסט. רראגגערישער דער מיט למשל — קרנסט נארהאטישער
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 גרריסע א אז אנטדעקט, איך דהאב זיך ארמקרקן פארזיכטיקער א
 ארמנאטיר" איין צררה: דערזעלבער פרן ליידן מעבטשן ירנגע צאל

 דייטשלאנד, אין אצווייטע. גענרי ט גרר ח כ מיט אין לעכקייט
 זעגען צרריידייטיק, ־ נישט רעדן צר כדי "אימפעריע/ דער אין

 ארג* דאן, ארן אנטשיידן צר פריצייטיק פארמשפט סך א גאר טאקי
ד א פ צר אראפררארפן, צרם גישט גערוארן איז וראם לאסט, א מער

 — ט, יא פ א אן ווי רואגנער, ברריכן דידאזיקע אט רן... א ד
 איך! זאג וואם רגע... א פרןזיך באפרייעןזיך זיי זיך, פארגעסן זיי
— עדה! ש זעהס ביז ח נ י פ

 אנטשידן פעסט זיך אינסטינקט מיין דהאט דאמאלם .4
 יעדער זיך־אליין־פארבייטן. מיטגיין, גאך־לענגער־גאכגעבן, א קעגן

 קראנקדהייט, באדינגרנגען, ארמגינסטיקסטע די ל־^עבן, שטייגער
 יענער פרן בעסער פאר אריסגעזען מיר זיך דהאט אלץ—דלררה,

 צרערשט בין איך ררעד־כער אין "ארמעגאיסטישקייט", נישטיקער
 ט, י י ק כ ע ל ט נ ג ר י צרליב ארמרריסנהייט, צרליב אריינגעפאלן

 פוילקייט, צרליב דהענגען געבליבן שפעטער בין איך וועלכער אין
 צר־ מיר איז דא ~".7"פליכט־געפי אזרי־געררפענעט דעט צרליב

 בא" גענרג נישט קאן איך וואס אופן, אן אויף געקרמען דהילף
 ע ט כ ע ש די צייט ריכטיקער דער אין גראד ארן רררנדערן,
 א צר פארבאשטימרנג א גררנט אין — פאטער, מיין מצד ירושדה

ע ג ם י ר א א ז ג ב לא מיך האט קראבקדהייט די טויט. ירבגן
 יעדן איבעררייסן, יעדעס איינגעשפארט מיר דהאט זי :ט ז י י ל

 פאר־ נישט דאמאלם האב איך שריט. ארמפאסיקן ארן גערראלטיקן
 קראנקהייט די סך. א געוררנען נאך האב ארן גרנסט קייגעמם לוירן

ארפבייטרנג פרלשטענדיקער א צר רעכט א אריך געגעבן מיר דהאט
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 דהאט זי דערלריבט, מיר ד־האט זי ;גערררינדהייטן מיינע אלע פץ
 דעבש מיט באשענקט מיך דהאט זי ;פארגעסן ן ט א ב ע ג מיר

 זיין... געדרל-דיק ווארטן, זיין, צו פריי ליגן, צר שטיל ג נ רר צ
 דהאבן ^יינציק אריגן מיינע !...דענקען דאך דהייסט דאם אבער

 ?לשרן ארנזער אייף ביכער־פרעסעריי, יעדער צר סרף א געמאכט
 האב <^יך "ברך", פרן דערלייזט געררען בין איך פילאלאגיע:

 רראם ררריל־טאט, גרעסטע די — געלעזן גארנישט יארן־לאנג
 אזריררי איך, טיפסטער יענער — י געטרן אמ^ל מיר האב איך

 הערן ן ז ר מ כסדרדיק א ארנטער געררארן שטיל אזריררי פארשיט,
 דהאט לייעבען!( דאך דהייסט דאם ארן —) א*כן אנדערע צר

 ענד־ אבער — צררייפלדהאפט ארמדרייטט, פאמעלעך, דעררראכט
 קיינ־ רעדן. צר אנגעדהריבן ררידער ער ד־האט לעך
 די אין ררי געו־־זאט, מיר אין גליק פיל אזרי איך דהאב נישט מאל

 נאר מ׳דארף ;לעבן מיין פרן צייטן יסררימפרלסטע ארן קראנקסטע
 "רראנ־ דעט אריף גאר אדער "מארגנרריט" דעבש אריף טרן קרק א

 "צר־ דערדאזיקער רראס באגרייפן, צר כדי שאטן", זיין ארן דערער
 געזרנט־ררערן מין דהעכסטער א געררען: איז מיר" צר ריקקער

— דערפרן. פרעל־ירצא א בלריז געררען איז אגדערע דאס י... אליין

 דאסדאזיקע ם, כ ע ל ש ט נ ע ־מ ר א ג מענטשלעכם, .5
 ררעלכער דאנק א זעלבסט־דיסציפלין, שטרענגער א פרן דענקמאל

 פארשלעפטן יעדן צר סרף פלרצליבגער א מיר ביי געקרמען איז עם
 אנדע־ ארן געפיל" "שיינעס "^ידעאליזם", שררינדל", "דהעכערן

 געררארן אנגעשריבן עצם־זאכן זיינע אלע אין איז ררייבלעכקייטן, רע
 עם האט פארבם אנטגילטיקע זיין פארענדיקרנג, זיין סאררעגט; אין

ייכלעך“ארמפארגל ביי באזעיל, אין ררינטער א בערת באקרמען



 האט גררנט אין סאררענט. אין ווי פארהעלטענישן, :>ןדמגינםטיקערע
 א דאמאלס גאסט, פעטער דהער גערריסן <יוריפן ברך דאם

 גענייגט. זייער מיר ארן <^רנידרערסיטעט באזעלער פרן סטרדענט
 ער יסרריט, ארז קאפ פארברנדענעט א מיט דיקטירט דהאב איך

 אין געררען ^יז ער - קאריגירט, אריך דהאט ער געשריבן, ד־זאט
 געררען בין איך בערת שריפטשטעלער, ^ייגנטלעכער דער גררנט
 די אין געקרמען ענדלעך מיר איז ברך דאם ווען מחבר. דער בלויז

 — שררער־קראנקן, א פרן פאררררנדעררנג דער צר — אריין דהאנט
 עקזעמ־ צרריי ביירעט קיין אריך אנדערע, צררישן געשיקט, איך האב

 צרפאל, דעם אין געלעגן איז רראס זין, פרן רררנדער א דררך פליארן.
 עקזעמפליאר שיינער א אנגעקרמען מיר צר צייט דערזעלבער צר איז
 "זיין מיר פאר ררידמרנג רר^גנערם מיט פארסיפאל-־טעקסט, פרן

 קירכן־ראט".- ררן^גנער, ריכארד ניטשע, פרידריך פריינט טייערן
 גע־ זיך ד־־זאט מיר - ביכער צדדיי די פרן זיך קרייצן דאסדאזיקע

 בשררדה. בייזער א פרן טאן א געדתערט דערביי כ׳רראלט רדי דרכט,
 זיך רראלטן ן ט ר ע רר ש רדי גלייך געקלרבגען, נישט עם דהאט צי

 רריי?־" עמפרנדן: עם אזרי ביידע מיר האבן יעדנפאלם געקרייצט?...
 דערשינען זענען צייט יענער צר - געשרריגן. ביידע דתאבן מיר
צר באגריפן, האב איך ערשטע די
 רראגנער י צייט.-ארמגלריבלעך דהעכסטע די געררען איז עם ם א רר

ברוט... געררארן איז

 מיר, איבער געטראכט (1876) דאמאלם דהאב איך רריאזרי .6
 געדתאלטן האב איך זיכערקייט ארמגעדהריערער ררעלכער מיט
 אין ררעלטדהיסטארישע דאם ארן ^ריפגאבע מיין דהאנט דער אין

 אמער אלעט פאר ברך, גאנצע דאם עדררת זאגט דעם ורעגן איר,
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 דער מיט איך, האב דא אריך וראם ־* נא ארט: אויסדריקלעך זייער א
 ווער־ דאם אויםגעמיטן ררידער ערמדה, אינסטינקטיווער מיר ביי

 אדער שאפענדהויער נישט איך האב מאל דאם ארן "איך" טעלע
 אויסגעצייכנטן ־ועבש פריינט, מיינע פרן איינעכם נאר וואגנער,

 — באשטראלט ררבש וועלטהיסטארישן א מיט רע, פארד־* ד״ר
 ררייניקער גערוען זענען ע ר ע ד נ א אז... חיה, פיינע צר א גליק צרם

 למשל לייענער, מייגע צורישן רהאפנרנגלאזע די האב איך פיין:
 אריפן רראס דערקענט, דעבש אין פראפעסאר, דייטשן טיפישן דעס
 גאנצע דאס אז געמיינט, זיי דהאבן שטעל דערדאזיקער פרן סמך
 דער אין ...רע־אליזבם דהעכערן ווי באטראכטן מען דארף ברך

 זעקם פינף, פרן אפרוענדרנג די זיך אין אנטהאלטן עם האט אמרתן
 פ^ר־ די איבערלייענען דעס ררעגן מעג מען פריינט: מיין פרן טעזן

 ארט דאסדאזיקע — מאראל״. דער פרן ״גענעאלאגיע דער צר רעדע
 געקרמען איז איר צר רואם הויפט־הנחדה, די איז וועלכעם זאגט:

 דער דענקער, קאלטסטע ארן ארמדערשראקנסטע די פרן איינער
 עמפינדרנגעך מאראלישע די פרן מקרר "רועגן ברך דעט פרן מחבר

 דאנק א ט( ס י מ א ר א מ מ י א ערשטער דער ניטשע, :115£7)
 מענטשנס דעבש פרן אנא^יזן דררכדינגנדע ארן שארפע זיינע

 צר נענטער נישט שטייט מענטש מאראלישער "דער דהאנדלען?
 איז עם ל- י י רו — מענטש פיזישער דער ווי שכ^־וועלט דער

 ארן הארט הנחרה, דידאזיקע שכל־ורע^ט..." קיין נישטא לחלוטין
 היסטארישער דער פרן דהאמער־קלעפ די ארנטער געווארן שניידיק

 ווערטן(, אלע פרן איבערשאצרנג ם:5£7) דערקענטניש
 האק, א פאר -דינען 1890! —צרקרנפט דער אין אמ$ל, אפשר קאן

 דער פרן באדערפעניש" "מעטאפיזישע דאם אויסראטן וועט ורעלכע
די פאר קללדה א אדער ברכדה א ווי מער צי — מענטשרהייט,
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 ווי יעדנפאלם אבער ? זאגן געקאנט דאם וואלט ורער מענטשדתייט,
 שרעקלעך און פרוכטב^ר פאלגן, באדייטנדסטע די מיט הנחה א

 קוקנ־ וועלט די אין ק י ל ב ־ ט ל פ א ד יענעבש מיט און צוגלייך
דער^קענטנישן... גרויסע אלע דהאבן עם ררעלכע דיק,

 א ווי מאראל דער וועגן געדאבקען מארגברויט.
 קריגם־ מיין אן זיך דהייבט בוך דעמדאזיקן מיט פאדאורטייל.

 מינ־ דעם האבן זאל עם אז נישט ל. א ר א מ דער קעגן מארש
 פילאנגענעמערע און אנדערע גאנץ פולווער:-מ׳וועט פון ריח דעסטן

 פיינקייט גערריסע א מ׳פארמאגט וויבאל-ד דערשפירן, ריחורת
 לייכטע קיין אפילו נישט שווערע, קיין נישט נאז^עכער. די אין

 דאס זענען נעגאטיווע, א איז בוך פון ווירקונג די אויב ארטילעריע:
 ווירקונג די וראם מיטלען, דידאזיקע ווייניקער, נאך מיטלען זיינע
 רואם דאס, דהארמאטן־שאם. א ררי נישט שלום, א ווי זיי פון קומט

 פארזיכטיקייט שרעקעוודיקער א מיט בוך דע^ פון דיך מ׳שיידט
 צו מאראל נאמען דעט אונטער ד־זיינט ביז איז וראם אלץ, לגבי

 סתירה אין נישט איז פארגעטערונג, צו אפילו און געהומען אנזען
 נעגאטירו קיין נישט זיך געפינט בוך גאגצן ^ין רואם דערמיט,

 דער אויף גיכער ליגט עם רואם— בייזקייט קיין אנגריף, קיין רוארט,
 ^יך בין ל-םרף ים־חידה. א צו גלייך גליקלעך, רונדיק, זון,

 פון זן^ץ יעדער כמעט ים־חיה: דידאזיקע געררען, אל-יין ד׳אם
 פעלזן. יענעבש אין ארויסגעפאנגען אויסגעדאכט, איז בוך

 אפילו דהאב און אליין געררען בין איך ורו גענוא, ביי נאענט כאאם
 צו צופעליק מיך ריר איך אז היינט, נאך סודות. געהאט ים מיטן
 מיט ציפל~, א זאץ יעדער כמעט מיר ווערט בוך, דאזיקן צובם

דער פון :^ומפארגלייכלעכם עפעם ארוים ררידער צי איך וועלכז
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 דערינערונג־שוי" צארטע פון ציטערט זיינע דהריט גאנצע די טיף:
 נישט איז ^רים, זיך צייכנט עם ורעלכער מיט קונסט, די דערם.
 גע- אן און לייכט פארביי שלייכן ורעלכע זאכן, וראם דערין, קליין
 פארפעסטיקט עהדישן, געטלעכע אן רוף איך ורעלכע רגעם, רויש,

 יע־ פון גרריזאמקייט דער מיט ביישפיל צובט נישט — ביסל א זי
 פשוט עקדישל ארימע דאם דהאט ורעלכער גאט, גריכישן נעט

 פעדער... דער מיט שפיציקם, עפעם מיט דאך אבער אדורכגעשפיזט,
 נישט נאך דהאבן ררעלכע מארגנרויטם, אזריפיד־• דא זענען "עם

 אויף שטייט אריפשריפט ע ש י ד נ י א דידאזיקע — געל־^ייכט"
 נייען יענעם שעפער זיין ט כ ו ז רוו בוך. דאזיקן צוט טיר דער

 מיט רריט, טע—צאר אומאנטדעקטע נאך איצט ביז יענץ מארגן,
 נייע פון ררעלט גאנצע א ריי, גאנצע א א, — טאג נייער א ררעלכן
 ג נ ו צ א ש ר ע ב אי אן אין אן? ררידער זיך דהייבט — טעגי
 מאראלישע אלע פון זיך באפרייען א אין ן, ט ר ע רר ע ל א פון

 ^זיז וראם אלץ, צו פארטרויען דהאבן און יא־זאגן א אין רוערטן,
א י דאםדאזיקע פארשאלטן. פאראכט, פארבאטן, געררען ביזאדהער

 זיין ל-יבע, זיין ל־־יכט, זיין ארים שטראלט בוך ע ק י ד נ ג א ז
 ורידער זיי שענקט עם זאכן, שלעכטע בלריז אריף צערטל־יעכקייט

 און רעכט דהויכע דאם גערריסן, ריינע דאם /,נשמדה "די צוריק
 זי אנגעגריפן, נישט ררערט מאראל די לעבן. אויף ט כ ע ר ר א פ

 ענדיקט בוך דאסדאזיקע ...באטראכט אין נישט מער נאר קומט
 ענדיקט ררעלכעם בוך, איינציקע דאם איז עם - ״אדער?", אן מיט
"אדער?"... אן מיט

 העכסטער פון ^ריגנבליק אן צוצוגרייטן אויפגאבע מיין .2
 מיטאג־צייט, גרריסע א מענטשדהייט, דער פון זעלבסטבאזינונג
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 זיך ררעט זי ררען פארויס, בל־־יקן ארן צוריק ב^יקן וועט זי ווען
 פריסטער די און 1צופאד־ פון דהערשאפט דער אונטער פון באפרייען

 פראגע: די גאנצעם אלם שטעלן מאל ערשטן צוכם רועט און
 נויט• מיט ארוים דרינגט אויפגאכע דידאזיקע - ? צווואם ? פארוואם

 פון ט ש י נ איז מענטשד־זייט די אז איינזען, דעכט פון ווענדיקייט
 ט ש י נ דורכדיס ווערט זי אז וועג, רעכטן דעבש אויף ^2גופ זיך

 הייליקסטע אירע אונטער גראד ד־זאט גיכער אז געפירט, געטלעך
 פון אינסטינקט דער געדתערשט פארפיר^עריש ווערט־ב^גריפן

 פרא־ די דעקאדאנס. פון אינסטינקט דער פארדארבונג, פארניינונג,
 פאר דערפאר איז ווערטן מאראלישע די פון מקור דעט מכרן גע

 אפ הענגט איר פון ודייל ג, נ א ר ר ע ט ש ר ע פון פראגע א מיר
 ן, ב י ו ל ג מ׳זאל פאדערונג, די מענטשהייט. דער פון צוקונפט די
 בוך, א אז ד־זענט, בעסטע די אין זיך געפינט גר־^ונט אין אלץ אז
 געטה־״עכער דער כנוגע בארויקונג אנטגילטיקע אן גיט ביבל, די

 די אט מענטשדתייט, דער פון גורל- דעם אין חכמדת און פירונג
 פון שפראך די אין איבער צוריק זי זעצן מיר ורען איז, פאדערונג

 אמרת דעם זיך אנטפלעקן לאזן צו נישט ורילן דער ורירקלעכקייט,
 אז דתייסט, דאס דערפון, ד־זיפך כאדריערנסווערטן דעט וועגן

 טע טם לעב ש די אין געפונען ביזאהער זיך האט מענטשהייט די
 די טענע,י1געל־ די דורך גערוארן געפירט איז זי אז דתענט,

 דידא־ "דתייליקע", גערופענע ־ אזוי די כיטרע־נקמדתדורשטיקע,
 אנטשיידנדער דער מענטשן־שענדער. און וועלט־פארשרוארצער זיקע
 די )-אריינגערעכנט פר־*יםטער דער אז באווייזט, וועל־־כער סימן,

 באדתערשט ד־זאט פילאזאפן( די פריסטער, פארבארגענע
 די אז בכלל, איד־ץ נאר כלל, רעליגיעזן באשטימטן א נאר נישט

 ן י א מאראל די ווי גילט סוף, צובט ווילן דער דעקאדאנם־מאראל,
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 צוגעגעבן עגאיסטישן דעם ווערט אומעטרט רואם דאס, איז ך, י ז
 די דהערשט עגאיסטישן דעם קעגן און רוערט <^ומבאדינגטן אן

 מסכים, נישט מיר מיט פונקט דעבם אין ס׳^יז רועד פיינטשאפט.
 ורעלט גאנצע די אבער ...ט ק ע ט ש ע ג נ א פאר איך דהאלט דעם
 רוערט־ אזא לאזט פיזיאלאג א פאר מסכיכם... נישט מיר מיט איז

 מינדסטער דער ורען איבער, נישט צרוייפל- שובם קיין קעגנזאץ
 מאס קלענסטער דער אין אפילו אויף הערט ארגאניזבם אין ארגאן

 זעלבסטדערהאלטונג, זיין זיכערקייט גאנצער דער מיט אדורכצופירן
 אנטארטעט. גאנצע דאם ררערט "עגאיזכם", זיין קראפט־צופלום, זיין

 אנטאר־ די ן ד י י נ ש ם י ו מ׳זאל פאר^אנגט, פיזיאלאג דער
 אנטארטעטן, דעם מיט סאלידאריטעט יעדע נעגירט ער טייל, טעטע

 פריסטער דער אבער דערמיט. מיטלייד רוייניקסטן צום דהאט ער
 מענטשהייט: דער פון גאנצע, דאם פון אנטארטונג די גראד ל- י רר

 דעס פאר - אנטארטנדיקע דאס ער ט ר י רר ר ע ס נ א ק דעריבער
 שקר־באגריפן, יענע האבן צררעק ררעלכן זי... ער באדהערשט פרייז

 "פריי־ "גייסט", "נשמדה, מאראל, דער פון ם־באגריפן פ ל י דה די
 פיזיאלא- מענטשדהייט די כדי דעם, נישט אויב "גאט", ווילן", ער

 זעלבסט־ דער פון ערנסט דעם אפ מ׳לענקט ווען רוינירן?... צו גיש
 ט ם י י דה ס א ד לייב, פון קיאפטשטייגערונג דער דערדהאלטונג,

 פון ^ידעאל, אן בלייכזוכט דער פון מ׳בויט ווען ן, ב ע ל־י פון
 רואם נשמדה", דער פון תקון "דעבם לייב צוכם פאראכטונג דער
 דאם — ? דעקאדאנם צו ט פ ע צ ע ר א נישט ויב1<* דאם, :^יז

 נאטיר־ די זיך אנטקייגנשטעלן דאם שווערגערויכט, אין רןי1פארל־
 ווארט- איין מיט "^ומעגאיסטישקייט" די אינסטינקטן, לעכע

"מארגנ= דעבם מיט ...“ל א ר א מ ביזאדהער געהייסן דהאט דאם

98



 קאמף דעם ארנטערגענרמען מאל ערשטן צרם איך דהאב רריט"
- אנטאיכרנג. פרן מאראל דער קעגן

 ״(.1^ 6^/ 5€1£^2ל^ וריסבשאפט. פריילעכע די

 ליכט מיט פרל אבער טיף, ברך, יא־זאגנדיק א איז "מארגנרויט" דאס
 דהעכסטן אין ארן נאכאמאל מען קאן דאסזעל־־בע גרטסקייט. ארן
 פרן זאץ יעדן אין כמעט 5ס1£א7\/ דער ררעגן זאגן גראד

 שטיפערישקייט ארן טיפזין צערטלעך זיך דהאלטן דערזעלביקער
 טיפסטע די ארים דריקט וראם געדיכט, א דהאיט. דער פאר

 ררעלכן יאנראר, דחודש רררנדערבארסטן דעבם פאר דאיקבארקייט
 - געשאנק זיין איז ברך גאנצע דאם - איבערגעלעבט האב איך
 די גערוארן איז דא ארוים טיף ורעלכער פרן גענרג, עדורת זאגט

:ך ע ל י י ר פ ,רריסנשאפט״

 פלאט פרן שפיז מיטן דהאסט וראם דר,
 טיילן, אין געשפאלטן נשמה מיין פרן אייז דאם

 ים צרט ברויזנדיק זי טרט איצטער אז
 איילן: דהאפנרנג דהעכסטער איר פרן

 געזרנטער, אלץ ארן אלץ דתעלער
 — מרז ^יבסטן אין פריי

 רורנדער, דייבע זי ^ריבט אזוי־א
יאנרארירם! שענסטער

 דעט ררעגן קאן ררער דהאפנרנג", "דהעכסטע דהייסט דא וראם
 די ברך פערטן פרן סרף אין אריפלייכטן זעט ררעלכער צררייפלען,

 — ? זאראטרסטרא פרן רייד ערשטע די פרן שיינקייט דימענטענע
 דריטן פרן סרף אין זאצד גראניטעבע די לייענט ררעד-כער אדער
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 צום צייטן ע ל א פאר רוערט שיקזאק- א רועלכע מיט ברך,
 ר ע ד י גל די — ? אויסגעדהאקט פארמולעס אין מאל ערשטן

 סיצי^יען אין טייל גרעסטן צרם י, י ר פ ל ג י ר פ ץ נ י ר פ פרן
 פראוראנ־ דעכם אין אויסדריקלעך גאנץ דערמאנען געדיכטעט,

 אייגדהייט יענער אין 561£א2\/” דער פרן באגריף סאלישן
 עם ררעלכער מיט ט, ם י י ג י י ר ם ן ר א ר ע ט י ר ר, ע ג נ י ז פרן

 פרארראנסאלן, די פרן פריקרלטרר וורנדערבארע יענע ארים זיך טיילט
 גע* לעצטע גאר דאם ;קרלטררן צוריידייטיקע אלע צר קעגנזאץ אין

 טאנץ־^יד, אויסגעלאסן אן /,מיסטראל־ דעט "צר בפרט, דיכט
 אריבערגע־ מאראל" די איבער ררערט עם !מרחל זייט רועלכן, אין

— פרארואנסאליזבם. פרלקרמענער א איז טאנצט,

 אלע פאר ברך א זאראטוסטרא. געזאגט האט אזרי
 געשיכטע די דערציילן איצטער ורעל איך קייבעם. פאר און
 דער ורערק, דעם פרן גררבטקאנצעפציע די זאראטרסטרא. דעם פרן

 העב־ דידאזיקע בם, ר ק ר ע ד י וו ן ק י ב י י א פרן ק נ א ד ע ג
 ווערן,- דערגרייכט בכלל קאן ורעלכע בא־יא־רנג, פרן פארמרלע סטע

 אנגעווארפן איז ער :1881 יאר פרן אריגרסט חודש אין געדהערט
 אויף פרם 6000״ איבערשריפט: דער מיט בלאט, א אויף געררארן

 יענעם אין געגאנגען בין איך צייט". ארן מענטש פרן זייט יענער
 ביי ;דער“רועל די דררך סילוראפלאנא פרן אזיערע דער אררם טאג

 פרן רוייט נישט שטיין אריפגעטררעמטן פיראמידאל מעכטיקן, א
 דער־ געקרמען מיר איז דא אפגעשטעלט. מיך איך דהאב סררליי

 פאר א אן טאג דעמדאזיקן פרן איך רעכן — געדאנק. דאזיקער
 ביזן ארן פלרצלינגע א אנזאג, אן ווי איך, באמערק צרריק, חדשים
 אין קודם־כל געשמאק, מיין פרן פארענדעררנג אנטשיידנדיקע גררנט
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 מרזיק דער צו זאראטוסטרא גאנצן דעט אפשר מ׳קאן מחיק. דער
 הערן צו קונסט דער אין ווידערגעבורט א פאררעכענען;-געווים,

 די אין באד־ארט קליין א אין פארבאדינג. א דערצו געורען איז
 פאר־ דהאב איך רוו רעקאארא, וויטשענצא, פון רוייט נישט בערג

 מיין מיט צוזאמען איך דהאב ,1881 יאר פון פרילינג דעם בראכט
 "ווידערגעבוירענעם", א אויך גאסט, פעטער פריינט און 14^£51סק

 ייכטערע1?־ מיט אונז פאר איז מחיק פעניקס דער אז אנטדעקט,
 איז ררען דהאט ער ווי פארבייגעפלויגן, פעדערן לייכטנדיקערע און

 צו ביז פארוים, אן טאג יענעט פון דערקייגן איך רעכן באוויזן.
 אומשטענדן אומווארשיינלעכסטע די ביי און פלוצלינגער דע"

 די — 1883 יאר פון פעברואר חודש אין געבורט אגפאנגנדיקער
 פון איך דהאב ט ר א וו ר א פ אין וואס דיזע^בע, ,1ענד־טייל־

 דער אין פונקט געווארן פארטיק איז זאצן, פאר א ציטירט איר
 גע־ ווענעדיק אין איז וואגנער ריכארד ווען שעד־ה, דהייליקער

 שוואנגערשאפט. דער אויף חדשיבש אכצן אויס פאלן — שטארבן
 ארויפפירן געקאנט וואלט חדשיבש אכצן פון גראד צאל דידאזיקע

 בין איך אז ד־זפחורת, לכל בודדיסטן צווישן געדאבק, דעבש אויף
 צווישנצייט דידאזיקע אין — זי. א דהעלפאנט א גרונט אין

 סמניכם, דהונדערט האט וועלכע 5א£^^2^ די געדהערט
 סוף1?־־ אומפארגלייכלעכס; עפעם פון נאענטקייט די אן זאגן וואם
 אין גיט זי זאראטוסטרא, פון אנדהויב דעם נאך אפיק־^ו זי גיט

 זארא־ פון גרונטגעדאנק דעבש בוך פערטן פון אפשניט פארלעצטן
 יענער צווישנצייט דיזעלבע אין געדהערט דאסגלייכן - טוסטרא.

 וואס ארקעסטער(, און כאר געמישטן א )פאר ן ב ע ל צום הימן
 אין פריטש וו. ע. ביי יאר צוויי פאר דערשינען איז פארטיטור זיין

 צושטאנד דעם פאר אפשר באדייטוגג אן נישט סימפטאם א לייפציק:
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 פאטאס ר ע ק י ד נ ג א ז ־ א י דער ווען יאר, דאזיקן פונט
 דהאט פאטאס, טראגישער דער אנגערופן מיר פון ^6££1£א0£

 אמאל שפעטער ^ים מ׳וועט גראד. דהעכסטן אין אנגעפילט מיך
 אויס־ דאם באמערק איך טעקסט, דער - אנדענק. צוט מיר זינגען

 פון נישט איז טעורת, א פארשפרייט איז דעם מכח ררייל דריקלעך,
 יונגער א פון :^ינספיראציע דערשטוינענדיקע די יז^4 ער מיר:

 פרייליין באפריינדעט, געווען דאמאלם בין איך ורעלכער מיט רוסין,
 ווערטער ל־^עצטע די פון פארשטייט עם ורער סאד^אמע. פאן לו

 זיין, משער רועט דער ארויסצונעמען, זין א בכלל געדיכט פונט
 דא איז עס באררונדערט: און פריווילעגירט עם דהאב איך פארוראס

 ורידערשפרוך א ווי ט ש י נ גילט ל-ייד דאם גרויסקייט. זיי אין
 נו געבן, צו נישט מער מיר גליק קיין "דהאסטו לעבן: דעט קעגן
 אויך פארמאגט ^פשר .״ ן.. י י פ ן י י ד ך א נ ו ט ם א דה י גוט
 דעט פון נאטע )ל־^עצטע גרויסקייט ארט דאזיקן ^ין מוזיק מיין

 רויבטער נאענטסטן דעט דרוקפעלער(. .0 נישט ,0!8 \/־הל־־ארנעט
 פון בוכט שטיל־^ער רייצנד יענער ן^ין פ^רבראכט איך דהאב

 צווישן אריין זיך שניידט ררעלכע גענוא, פון רוייט נישט ראפאל-לא
 ^יז געזונט מיין פינא. פארטא פון פאדערבערג די און קיאווארי

 מאס דער יבער^2 קאלט, ררינטער דער בעסטע; דאם געררען נישט
 אזוי שטייענדיק, ים בייט דהארט אל-בערגא, קליין א ;רעגנדיק

 נישט אינגאנצן מיך דהאט ים אין רואסער געדהריבענע דאס אז
 היפך דער אלעט אין כמעט גערוען איז ביינאכט, שלאפן געלאזט

 כמעט און טראצדעם ווינטשן. געקאנט זיך מ׳דהאט רואם דעם, פון
 אנטשטייט אנטשיידנדיקע אלדאס אז כלל, מיין פון בארוייז צוט

 דידאזיקע און ורינטער דערדאזיקער געורען עם איז ,טראצדעט",
ן^יז זאר^טוסטרא מיין ורעלכע ביי ^ומשטענדן, ומגינסטיקע1<י
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 דרובם־ דער אין שטייגן איך פלעג פארמיטאגצייט - אנטשטאנען.
 ארויף זאאלי צו פירט וועלכער ורעג, דהערלעכן אויפן ריכטונג

 ארויסבליק ווייטן א מיט און פיניען פאר פארביי דהויך, דער אץ
 נאר דהאט געזונט דאס רויפיל אויף נאכמיטאגצייט, ;ים אויפן

 מאר־ טאגטא פון בוכט גאנצע די ארומגיין איך פלעג דערלויבט,
 דידא־ און ארט דאהדאזיקע פינא. פארטא דהינטער ביז געריטא

 דאנק א דהארץ, מיין געווארן נענטער נאך איז אנדשאפט1?־ זיקע
 האט דריטער דער פרידריך קייזער דער רואם ליבע, גרויסער דער

 אריפן גערוען נאכאמאל איך בין 1886 הארבסט אין ;זיי צו געפילט
 דידא־ באזוכט מאל לעצטן צום דהאט ער בערת ים־ברעג, דאזיקן

 דידאזיקע אט אריף — גליק. פון וועלט פארגעסענע קליינע זיקע
 איינגע־ זאראטוסטרא ערשטער גאנצער דער מיר איז ורעגן צוריי

 ער ריכטיקער, טיפ: א ווי גופא, זאראטוסטרא קודם־כל פאלן,
באפאלן... מיך איז

 צוערשט זיך מען מוז פארשטיין, צו טיפ דעמדאזיקן כדי .2
 איך רואם דאס, איז ער באדינג: פיזיאל־־אגישן זיין מאכן קלאר

 דעמדאזיקן קאן איך ט. י י דה ט נ ו ז ע ג ע ס י ו ר ג די אן רוף
 ווי דערקלערן, פערזענלעכער נישט בעסער, נישט באגריף

 הוף אין אפשניטן די פון איינעט אין געטון, שוין דאס האב איך
נאמענלאזע, "מירנייע, פוןדער פינפטןבוך פון

 פרי־געברירע־ מיר — דארט, זיך זאגט — שלעכט־פארשטענדלעכע
 נייעט א צו ברויכן מיר צוקונפט, אומבארויזענער נאך א פון נע

 שטארקערע, א געזונטהייט, נייע א דהיינו מיטל, ניי א אויך צוועק
 זענען עם ווי לוסטיקערע, דרייסטערע, בויגזאמערע, דערפארענערע,

באגערט עם נשמה וועמענם געזונטדהייטן. אלע ביזאדהער געווען
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 ווערטן ביזאיצטיקע די פרן סכובם גאנצן דעס ^יבערצולעבן
 דאזיקן פונם ברעגעם אלע ארומשררימען און ורינטשבארקייטן און

 די ארים וויסן וויל עם ורער ים׳/ "מיטללענדישן אידעאלישן
 פיל־ט עם רואם דערפארונג, אייגנסטער דער פון איבערלעבונגען

 א דאסגלייכן אידעאל, דעם פון אנטדעקער און דעראבערער א
 געלערנטער, א חכים, א געזעצגעבער, א הייליקער, א קינסטלער,

 ד־זאט דער :סטיל אלטן פון נזיר געטלעכער א גאטפארכטיקער, א
 געזונטהייט- דיגרויסע נויטיק, זאך איין קודפ^כל דערצו

 נאך דערווערבט מען נאר מ׳דהאט, נאר נישט רואם אזע^כע,
 פונ־ זי מען אפערט תמיד ודייל דערררערבן, מ׳מוז און כסדר אריך

 אריף לאנג זענען מיר ררען איצט, און אפערן... זי מוז מען דאסניי,
 ,“אידעאל פינם ארגאנאורטן מיר אונטערורעגנם, געררען אופן אזא

 גע• שאדן און צעשלאגן אפט גאנץ און קלוג, ווי אפשר מוטיקער
 געוואלט אונז דאם מ׳וראלט ווי געזונטער, געזאגט, ווי אבער, ליטן,

 דך וויל — געזונט, פונדאםניי תמיד געזונט, געפערלעך דערלריבן,
 פאר דהאבן דערפאר, לוין אלם רואלטן, מיר ווי גלייך דוכטן, אונז
 דתאט עם גרענעצן ררעמענם ל־־אנד, אומאנטדעקט נאך א זיך

 ביזאיצטיקע אלע פון יענע־ורעל־^ט א געזען, נישט קיינער נאך
 איבער־ אזרי וועלט א ן^ידעאל, פונם ורינקלען און ^ענדער

 אימהדיקס ^ויסטערלישם, ווונדערלעכם, שיינם, אין עשירורתדיק
 צוכם באגער אונזער ווי פוגקט נייגער אונזער אז עכס,4געטי און

 קא־ מיר אז אך, — גלייכגעוריכט זייער פון ארוים זענען באזיצן
 וויאזרי ...י רוערן געזעטיקט מער גארנישט דורך ויצטער נען

 הייסהונגער אזא מיט און אויסזיכטן אזעלכע נאך זיך, מיר רראלטן
 דעט מיט באגניגענען נאך געקאנט געוריסן, און רויסן אין

 אומפאר" איז עם אבער שלעכט, זייער מענטש? היינטיקן
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 און צילן ררירדיקסטע זיינע צו צו זיך קוקן מיר רואם מייד^עך,
 מיר מעגלעך און ערנסט אנגעשטעלטן שלעכט א מיט דהאפענונגען

 פאר לויפט אידעאל אנדער אן צו... נישט מער אפילו זיך קוקן
 אידעאל, געפארנפולער נסיונדיקער, ורונדערלעכער, א פארביי, אונז

 מיר ודייל צורעדן, גערואלט נישט קיינעכם רראלטן מיר ררעלכן צו
 אריףאים: רעכט דאם לייכט אזרי נישט קיינעם אנערקענען

 הייסט דאס נאאירר, שפילט וועלכער גייסט, א פון אידעאל דער
 מעכטיקייט, און שפע איבערפלייצנדיקער פון און אומגעוראלט

 אומבאריר־ גוט, דהייליק, געהייסן ביזאהער דהאט רואם אלץ, מיט
 פאלק דאס רואם אין דהעכסטע, דאס רועלכן פאר ;געטלעך לעך,

 אזרי באדייט שדין וואלט ווערטן, פאר מאס זיין רעכט מיט דהאט
 ווי מינדעסטנס, אדער, דערנידעריקונג ירידדה, געפאר, ווי פיל,

 א פון אידעאל דער פארגעסן־זיך; צייטווייליק בלינדקייט, אפרו,
 וועט רועלכער גוטגינונג, און געזונט מענטשלעך־איבערמענטשלעך

 ווען למשל, אוממענטשלעך, אריסדוכטן אפט גאנץ זיך
 ררעלט, דער פון ערנסט ביזאיצטיקן גאנצן דעבס נעבן זיך רועט ער

 ררארט, תנועדה, אין פייערלעכקייט ביזאיצטיקער גאנצער דער נעבן
 פאר־ זייער ווי אררעקשטעלן אויפגאבע און מאראל בליק, קלאנג,

 נישט וועלכן, מיט און — פאראדיע נישטווילנדיקע קערפערטסטע
 ר ע ד אן ערשט דהייבט זיין, קאן אלעם, דעם אריף געקוקט

 אמרתער דער געשטעל־ט ערשט רוערט ערבסט, גרריסער
 דער אום, זיך ווענדט נשמדה דער פון שיקזאל דאם פרעגצייכן,

אן..." ט ב י י דה טראגעדיע די זיך, רוקט רדייזער

 דיים• א יארהונדערט, ניינצנטן פון סוף אין ווער, דהאט .3
 תקופורה שטארקע פון דיכטער די וראס דעם, וועגן באגריף לעכן
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 איך ורעל נישט, אויב באגייסטערונג? אנגערופן דהאבן
 זיך, אין אבערגלויבן פון זכר קלענסטן דעם מיט — באשרייבן. ד^ם

 פארשטעלונג, די זיך פון אוועקטרייבן באמת געקאנט קוים מען וואלט
 א בלויז מויל־געצייג, א בלויז פארקערפערונג, א בלויז מ׳איז אז

 אנטפלעקונג, באגריף דער כחורת. איבערמעכטיקע פון מעדיובם
 מיט מען דערדהערט מען, ט ע ז ר ע ד פלוצלינג אז זין, דעם אין
 אזוינס, עפעם שארפקייט און זיכערקייט אומבאשרייבלעכער אן

 ווארפט און גרונט טיפסטן אין ביז אויף איינעם טרייסלט וואם
 צושטאנד, פאקטישן דעם פון באשרייבונג פשוטע א איז אום, אים

 דא; גיט עם ווער נישט, מ׳פרעגט מ׳נעמט, נישט; מ׳זוכט מ׳דהערט,
 דער אין נויטווענדיקייט, מיט געדאנק, א אויף לייכט בל-יץ א ווי

 געהאט נישט קיינמאל האב איך — איבערלייגונג, אן פארט
 געשפאנט־ אומגעהויערע איר וואם אנטציקונג, אן אויסוואל. קיין
 וואט טרערן, פון שטראם א אין אויפגעלייזט טיילמאל ווערט קייט

 ווערט אט און שריט דער שטורמען נישטווילנדיק טוט איר ביי
 קלארסטן דעם מיט זיין־אויסער־זיך פולשטענדיק א לאנגזאט; ער

 הויט־ציטערונגען און שוידערם דינע שיער א אן פון באוווסטזיין
 ווייטאג־־ דאס וועלכער אין גליק־טיפקייט, א פים־פינגער; די אין ביז

 ווי נאר ד־הלפך, א ווי נישט ווירקט אומעטיקסטע און לעכסטע
 2פאר נויטווענדיקע א ווי ארויסגעפאדערט, ווי באדינגט,

 ריטמישע פון אינסטינקט אן ד^יכט־שפע; אזא פון אינעווייניק
 - פארמען פון מהלכן ווייטער איבערשפאנט וואם פראפארציעם,

 ריטט ן ט נ א פ ש ע טג י י וו א אין באדערפעניש דאם לענג, די
 מין א באגייסטערונג, דער פון קראפט די פאר מאם די כמעט איז

 געשעט אלץ געשפאנטקייט... און דרוק איר אנטקייגן אויסגלייך
פון שטורכם א אין ווי אבער נישטפריירויליק, גראד דהעכסטן אין
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 געטלעכ־ פון מאכט, פון אומבאדינגקטקייט, פון •ר״ייהייטס־געפיל,
 דאס איז משל פונבם בילד, פונט נישטפרייוויליקייט די ...יט ,ן
 בילד, איז וראם השגרה, קיין מער נישט מ׳דהאט פרקווירדיקסטע; ב

 דער נאענטסטער, דער ווי אן זיך ביט אלץ משד־־; אין יראם
 ררירקלעך, זיך דוכט עם אריסדרוק. פשוטסטער דער **יכטיקסטער,

 זאכן די ווי גלייך זאראטוסטראם, ווארט א דערמאנען צו כדי
 משל צוט אנביטן זיך רראלטן און צוקומען אליין וואלטן

 צו חנדלען און גערייד דיין צו גלעטנדיק זאכן אלע קומען "דא—)
 רייטסטו משל יעדן אויף רייטן. רוקן דיין אויף ווילן זיי ווייל דיר:
 ווערטער אלע דיר פאר אויף זיך פראלן דא אמרה. יעדן צו דא
 ווארט דא וויל זיין יעדעס ווארט־אוצרורה; אלע און זיין דעכו פון

 ן י י מ איז דאס -״(, לערנען רעדן דיר פון וויל ווערן יעדעם ווערן,
 מ׳מוז אז מסופק, נישט בין איך באגייסטערונג; פון דערפארונג
 מיר מעג וואס עמעצן, געפינען צו כדי יארטויזנטער, צוריקקגיין

— דערפארונג". מיין אויך איז דאסע זאגן

 גענוא, אין קראנק געלעגן דערנאך וואכן פאר א בין איך .4
 איך ווו רויט, אין פרילינג אומעטיקער אן געקומען איז דערנאך

 לייכט, געווען נישט איז עם — איבערגעטראגן לעבן דאם דהאב
 אומאנשטענדיקסטע דאס ארט, דאסדאזיקע אט דהאט גרונט אין

 וואס זאראטוסטרא, פון דיכטער דעט פאר וועלט דער אין ארט
 שיער א אן מיך אויסגעקליבן, פרייוויליק נישט האב איך

 האב איך - ארויסצורייסן מיך געפרוווט דהאב איך ;פארדראסן
 רויט, פון דהיפך־באגריף דעם אקווי^א, היין אריבער געוואלט

 ארט אן אמאל וועל איך ווי רויבם, קעגן געגרינדעט שנארה פון
 601414£ קירכן־פיינט און אטעיסט אן אין דערינערונג די גרינדן,
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 דעט רוואנדטע,1נאענטםט־פ< מייגע פון איינעם אין ,11 ז׳ט&ץ
 פא־ א אבער צרוייטן. דעם פרידריך דהאהענשטאופן־קייזער גרויסן
 געמוזט מיך האב איך :אלעט דע□ ^יבער געהאנגען איז טובם

 דער מיט צופרידן געלאזט מיך איך דהאב לסוף צוריקקערן.
 אן געפינען צו באמיונגען מייגע ווי נאכדעם ק,1\/22\/ 8א\/82ק1א1

 ן^יך פארמאטערט. מיך ד־־האבן געגנט אנטיקריסטלעכע
 ריחות, שלעכטע מעגלעך רוייט ווי אויסצומיידן כדי אז מורא, האב

 ם\/ק\22ס 081 ^ין נאכגעפרעגט מיך אליין אמאל איך דהאב
 —פילאזאף. א פאר חדר שטיל א דא דארט ס׳איז צי ,0ט1ק1א^8£

 פון דערמאנטער דער איבער דהויך א אויף
די אונטן טיף מ׳הערט אוז רויס גאנץ מ׳זעט וועלכער

 וועלכעס ל-יד, אייגזאמסטע יעגץ געררארן געדיכטעט איז ררישן,
 אט אין גאכט־ליד; דאס געדיכטעט, געווארן אמאל ווען איז

 פון מעלאדיע א מיר ארוס געטראגן כסדר זיך דהאט צייט דער
 איך האב רעפרען איר וואם מרה־שחורדה, אומבאשרייבלעכער

.אומשטערבלעכקייט פאר ״טויט ווערטער די אין אפגעפונען
 ערשטער דער ווו ארט, הייליקן צום אד־זיימגעקערט צוריק זומער,

 ד־זאב געטון, לייכט א מיד האט זאראטוסטרא־געדאנק פון בליץ
 געווען זענען טעג צען זאראטוסטרא. צרוייטן דעם געפוגען :^יך

 בייט סיי ערשטן, בייט סיי פאל, קיין אין האב איך גענוג;
 ווינטער אינם ד־חאבן. געדארפט נישט מער לעצטן, און דריטץ

 ניצצא, פון דהימל דהאלקיאנישן דעם אונטער איך דהאב דערנאך
 גע־ לעבן, מיין אין אריינגעשייגט מאל ערשטן צום דהאט וועלכער

 קוים פארטיק. געווען בין און - זאראטוסטרא דריטן דעט פונען
 ווינקעלעך פארבארגענע סך א גערעכנט. גאנצן דעט אויף יאר, א

 געדהייליקט מיר זענען ל-אנדשאפט ניצצאם פון דהויכקייטן אוו
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 אפשניט, אנטשיידנדער יענער אויגנבליקן: אומפארגעסלעכע דורך
 איז לוחורת", נייע און אלטע "וועגן טיטל דעם טראגט וועק־־׳כער
 דער פון ארויפשטייגן שרוערסטן דעם בערת געווארן געדיכטעט

 די — עזא, פעלזן־נעסט מאודישן ווונדערבארן דעכו צו סטאציע
 די ורען גרעסטן, צובט מיר ביי געררען תמיד איז מוסקול־פלינקייט

 איז ב י י 2ל־ דאם רייכסטן. צובש געפלאסן איז קראפט שעפערישע
 מ׳דהאט קאן... פון "נשמדה" די ארויסלאזן לאמיר באגייסטערט:

 געקאנט דאמאלם האב ^יך טאנצנדיקן; א זען געקאנט אפט מיך
 אפגע־ פון השגדה א אן בע-ג די אין שעדה אכט זיבן, וואנדערן

 - געלאכט, פיל דהאב איך געשלאפן, גוט בין איך מאטערטקייט.
געדולד. און קרעפטיקייט פולהומע א פארמאגט והאב איך

 יאדן די זענען רוערק, צען־טאגיקע דידאזיקע פון אפגעזען .5
 עלנטער אן גערוען זאראטוסטדא דעבש ך א נ קודם־כל און בערת

 זיין: צו אומשטערבלעך טייער מ׳באצאה^ט גלייכן. אן צושטאנד
 פאראן איז עם - לעבן. ביים ^יינמאל נישט דערפאר מ׳שטארבט

גרויסן. דעבש פון די אי רוף איך וראם אזוינם, עפעם
 <^ויםגעפירט, אמאל ררערט וראם טאט, א רוערק, א גרויסע, אלדאס
 גראד געטון. זיי דהאט וועלכער יענעבש, ן ג ע ק באלד זיך קערט

 האלט ער - ך, א רו ש ער איז געטון, זיי האט ער וראם דערפאר,
 פניכם אין מער נישט איר קוקט ער טאט, זיין ^ריס מער נישט
 געדארפט נישט קיינמאל מ׳האט וואם זיך, ר ע ט נ י ה האבן עפעס אריין.
 אין קניפ דער ן^יינגעקניפט איז דערין וואם אזוינם, עפעס וועלן,

 זיך!... ף י או האבן איצטער עם מענטשהייט-און דער פון גורל דעם
דאם - גרויסן! דעם פון די כמעט... צעקרועטשט עם

זיך. ארוכם מ׳דתערט וראם שטילקייט, מור^דיקע די איז צווייטע
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 נישט זאך שום קיין דרינגט עס הויטן; זיק האט איינזאמקייט די
 נייער א :פריינט מ׳באגריסט מענטשן, צו מ׳קומט אדורך. מער

 מרידה. מין א פאל בעסטן אין מער. נישט גריסט בליק קיין מדבר,
 גראד, פארשידענעם זייער א אין דערפארן, איך האב מרידה מין אזא

 עם ;נאענט געשטאנען מיר איז ורעלכער יעדן, פון כמעט אבער
 פלוצלינג ווי טיפער, נישט באליידיקט זאך שום קיין אז זיך, דוכט
 קאנען וועלכע נאטורן, ע מ ע נ ר א פ די - דיסטאנץ, א פילן לאזן

 אב־ די איז דריטע דאט - זעלטן. זענען פארערן, אן ל־־^עבן בישט
 ד־זילפ־ מין א שטעך, קעגן דהויט דער פון עמפינדלעכקייט סורדע

 אנטשטייט מיה זיך דוכט דידאזיקע, קליינעם. אלעם פאר לאזיקייט
 פארטייד״קונגם־ אלע פון פארשווענדונג אומגעהויערער דער צוליב

 שעפערישער יעדער פאר פארבאדינג א זענען וועלכע כוחות,
 אייגנסטן, דעם פון ארוים דרינגט וואם טאט, יעדער פאר טאט,

 זע־ פארטיידיקונגס־כוחוח׳ת ע נ י י ל ק די טיפסטן. אינערלעכסטן,
 צופלוס שום קיין מער נישט האבן זיי אפגעשטעלט; ווי אזוי נען
 מ׳פארדייעט אז באמערקן, צו נאך וואג איך — קראפט. פון

 פראסט־ די פאר אפן צו מ׳שטייט חשק, אן זיך מ׳באוועגט ערגער,
 א אין איז וועלכער חשד, דעם — חשד, דעט פאר אויך געפילן,

 האב צושטאנד אזא אין טעורת. עטיאלאגישער אן באר פאלן סך
 דאנק א קי, סטאדע א פון נאענטקייט די אויסגעפילט אמאל איך
 נאך געדאנקן, מענטשן־פריינטלעכערע מילדערע, פון אומקער דעם

זיד... אין ווארעמקייט האט ס א ד :געזען זי האב איך איידער

 זיך. פאר באזונדער אינגאנצן שטייט ווערק דאסדאזיקע .6
 קיינמאל בכלל אפשר איז עם זייט: א אין דיכטער די לאזן לאמיר
 פון איבערפלוס גלייכן אזא פון גערוארן געשאפן עפעם גישט
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 פ ט ס כ ע ה געווארן דא :^יז "דיאנידש" באגריף מיין קר^יפט.
 רעשט גאנצער דער דערשיינט פארגליכן, איר מיט ט<^ט;

 געטע, א רואם ב^דינגט. ארן אריס ווי טון מענטש^עכן פון
 געקאנט יק“אויגנבל איין קיין נישט וואל-ט שעקספיר א

 הריך, און ליידנשאפט אומגעהריערער דער אט אין אטעמען
 גלויביקער א בלויז איז פארגליכן, זאראטוסטרא מיט דאנטע, וראם
 ט־ ל ע וו א אמרת, דעם ערשט ט פ א ש רראס אזעלכער, נישט און

 ורעדא פון דיכטער די רראם — שיקזאל, א גייסט, ר ע ד נ ר י ג ע ר
 די אריפצושנירן ררערט נישט צומאל זענען און פריסטער זענען

 גיט און קנאפסטע דאס איז אלץ דאס זאראטוסטר^, א פון ^שיך
 ר ע נ ר ו ז א דער וועגן דיסטאנץ, דער ורעגן ב^גריף קיין ישט1

 זאראטוסטרא לעיט. ווערק דאסדאזיקע ררעלכער אין .איינזאמקייט,
מיר ארוט קרייזן שלים זאגן: צו רעכט אייביק אן האט
 מיר מיט שטייגן ררייניקערע אמאל רואם גרענעצן; דתייליקע און

 הייליקע־ אלץ פון געבערג א בוי איך - בערג, דתעכערע אלץ אויף
 גרויסע אלע פון גוטקייט די און גייסט דעט מען זאל יערג". רע

 נישט וואלטן צוזאמען אלע צוזאמעננעמען: איינס אין גשמורת
 ארויסצוברענגען. זאראטוסטראס רעדע איינציקע איין געווען בכח

 און ארויף שטייגט ער וועלכער אויף <>ומגעהויער, איז לייטער די
 ט, נ א ק ע ג ווייטער געוואלט, ווייטער געזען, ווייטער האט ער אראפ;

 דערדאזיקער ווארט, יעדן מיט נעגירט ער מענטש. רועלכער־איז ווי
 קעגנזאצן אלע זענען איט אין גייסטער; אלע פון יא־זאגנדיקסטער

 בחוחת טיפסטע און דהעכסטע די געבונדן. איינקייט נייער א צו
 און פלאטערדיקסטע זיסטע, דאם נאסור, מענטשלעכער דער פון

 איין פון זיכערקייט ^וומשטערבלעכער מיט פליסט אימהדיקסטע
 דתויכקייט, איז וראם דאמאלם, ביז נישט מ׳ווייסט ארויס. ־קוראל־־
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 אין עס אמת. איז רואם ורייניהער, נאך מ׳ררייסט טיפקייט; איז וואט
 אמרה, פון אנטפלעקונג דערדאזיקער אין אויגנכליק קיין נישטא

 די פון איינעם פון פארויסגעזען, געווען זיין שוין זאל וועלכער
 קיין זעלן־פארשונג, קיין חכמד־ה, קיין נישטא דערגאנגען. גרעסטע

 אלטעג־ דאס נאענטסטע, דאס ;זאראטוסטרא פאר רעדן פון קונסט
 פון סענטענץ די זאכן. אומדערהערטע פון דא רעדט עכסטע1?־

 כליצן ;געררארן מוזיק כארעדעוודיקייט די ;ציטערנדיק ליידנשאפט
 די צוקונפטן. נישט־דערגאנגענע היינט ביז אין פארויסגעשליידערט

 גע־ פאראן ביזאדהער איז וועלכע משל, צוט קראפט מעכטיקסטע
 דער פון צוריקקער דעם אט קעגן שפילעריי און אריט איז ווען,

 זארא- וויאזוי און - בילדלעכקייט. פון נאטור דער צו שפראך
 רריאזוי ליכלעכטטעי דאס יעדן צו זאגט און אראם נידערט טוסטרא

 הענט צארטע מיט פריסטער, די קעגנער, זיינע אפילו אן נעמט ער
 יעדן אין ורערט דא — זייי צוליב זיי מיט צוזאמען ליידט און

 "איכערמענטש" כאגריף דער כייגעקומען, מענטש דער אויגנבליק
 וראם אלץ, דאם ווירקלעכקייט-עםליגט איזדאגעווארןדיגרעסטע

 אומענד־ אן אויף מענטש, אינט גרוים געהייסן ביזארהער האט
 עלעמענט, האלקיאנישן דעם וועגן אים. ר ע ט נ ו א מהלך לעכן

 און מוטרוילן און כייזקייט פון אלגעגנווארט די פיס, יד^ייכטע די
 אין זאראטוסטרא, טיפ ט דע פאר טיפיש אלץ איזבכלל עם רואם
 גרוים* פון וועזנטלעכע דאס וועגן ווי געווארן געחלומט נישט
 פון רחבורה דערדאזיקער אין גראד זיך פילט זאראטוסטרא הייט.

 אנטקייגנגעזעצטן דעם צו צוגענגלעכקייט דערדאזיקער אין רויט,
 זייענדיקע; אלדאס פון מין דהעכסטער ווידער

 אפ* זיך מען וועט דאם, דעפינירט ער וויאזוי מ׳דהערט, ווען און
כיישפיל. זיין נאך זוכן צו זאגן
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 צרם קאן ארן לייטער לענגסטע די האט ףראם נשמדה, די —,
ארונטער, טיפסטן
 זיך אין ורייטסטן צום קאן רואם נשמדה, רחבורתדיקסטע די

אטערן,“פ און רראגלען און ארומלויפן
 אין פרייד מיט אדיין זיך ררארפט רועלכע נויטרוענדיקסטע, די

צופאל, דעט
 רואם ררערן, א אין ער אריב 1ל־ י רר און איז רואם נשמדה, די

— פארלאנגען, און ררעלן א אין אריבער ל י רר און דהאט
 אליין זיך דעריאגט און אליין זיך פון אנטלויפט ^כע די,

קרייזן, ררייטסטע אין
 צוט איר צו רעדט <^ומזין דער רואם נשמדה, קלוגסטע די

זיסטן,
 איר אין וראם ליבסטן, צוט אליין זיך דהאט ורעלכע די,

 זייער אנטקייגגשטר־*אמען, און שטראמען זייער זאכן אלע דהאבן
י-------צופלוס און אפפלוס

 דיאניזאם פון באגריף דער איז דאס אבער
 דאם באטראכטונג. אנדערע אן פירט דערצו גראד — א. פ ו ג

 באשטייט זאראטוסטרא פון טיפ דעס אין פראבלעם פסיכאלאגישע
 אן אין ניין ט ו ט ניין, זאגט ררעלכער דער, וריאזוי דעט, אין

 געזאגט ביזאהער מ׳דהאט רואם צו אלץ, צו מאס אומדערהערטער
 ;גייסט נייףזאגנדיקן א פון דהיפך דער זיין טראצדעט קאן יא,

 פון שרוערסטע דאס זיך אויף טראגט ורעלכער גייסט, דער רריאזוי
 לייכט־ דער זיין טראצדעט ק$ן אריפגאבע, פין פאטום א גורל-,
 ן— טענצער א איז זאראטוסטרא - יענערזייטיקסטער און סטער

 אימהדיקסטע די ד־הארבסטע, די באזיצט ררע^כער דער, רריאזרי
דעט געדאכט דהאט ררעלכער רוירקלעכקייט, דער פון דערקענונג
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 ווידערי קיין נישט טראצדעכש געפינט געדאנק", "אפגרינטלעכסטן
 אייביקן זיין קעגן נישט אפילו לעבן, דעכש קעגן דערין שפרוך

 זיין צו ן י י ידי א גרונט א מער נאך גיכער — ווידערקוכש,
 אומבאגרע־ אומגעהריערע "דאס זאכן, אלע צו יא ^זייביקער דער

 איך טראג אריין אפגרינטן אלע "אין ^מן־זאגן"... און יא־ נעצטע
 דער ^זיז דאם אבער יא־זאגן"... בענטשנדיק מיין נאך

ל. א מ א כ א נ ס א ז י נ א י ד פון ח י ר ג א ב

 ער ררען גייסט, אזא רעדן ורעט שפר^ך וועיד־כער מיט .7
 איך ב. מ א ר י פ י ד פון שפראך דער מיט ? אליין דך מיט רעדט

 רעדט זאראטוסטרא ווי הערט, דיפיראמב. פון דערפינדער דער בין
 גליק, שמאראגדן אזא (:18, 111) זון־אויפגאנג פאר זיך מיט
 נישט לשון שובש קיין נאך דהאט צערטלעכקייט געטלעכע אזא

 דיאני־ אזא פון <^ומעט טיפטטער דער אפילו מיר. פאר פארמאגט
 ביי־ אלס בעם, איך דיפיראמב; אין פארוואנדלט אריך רוערט זאם

 קיד־אגן אומשטערבלעכע דאם — ד, י ־ ט כ א נ דאם שפיל,
 ן־נאטור ו ז זיין צוליב קראפט, און ליכט פון שפע דער צוליב זיך,

יד^יבן. צו נישט פארמשפט זיין צו
 קוואד־ן. שלאגנדיקע אלע דהעכער רעדן אציגד איז: "נאכט

קרואל. שלאגנדיקער א איז נשמדה מיין אויך און
 דיליבנדע, פון לידער אלע דעררואכן ערשט אצינד איז: נאכט

ליבבדן. א פון ליד דאם איז נשמדה מיין אויך און
 וואם מיר, ן איז <*ומשטילבארם אומגעשטילטם, עפעס

 אליין רעדט וועלכער מיר, אין איז ליבע נאך באגער א רעדן. ודיל
קליבע. פון שפראך דער מיט

אבער געווען! נאכט איך וואלט דהלואי א, איך: בין יליכט
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ארומגעגורט. כטי1ל־ פון בין איך וראם איינזאמקייט, מיין איז דאם
 וואלט ווי !נאכטיק און געווען טונקל איך וואלט ד־זלראי א,

!ליכט פון בריסטן די ביי זויגן געוואלט איך
 קליי־ איר געוואלט, בענטשן נאך איך וואלט גופא אייך און

 גליקלעך און — י אויבן דארט לייכט־וועריכם און פונקלשטערן נע
ליכט־מתנורת. אייערע צוליב זיין

 אין אריין טרינק איך ליכט, אייגן מיין אין לעב איך אבער
ארויס. מיר פון ברעכן ררעלכע פלאמען, די צוריק מיר

 אפט און ;נעמט וראם דעכם, פון גליק דאם נישט קען איך
 איי• גליק מער נאך איז גנבענען אין אז געחלרמט, מיר זיך דהאט

נעמען. אין דער
 נישט קיינמאל רוט דהאנט מיין וראם ארימקייט, מיין איז דאם

 ווארטנדיקע זע איך רואם קנאדה, מיין איז דאם שענקען; פון אפ
בענקשאפט. דער פון בעכט אריפגעלויכטענע די און אויגן

 מיין פון פארפינסטערונג א שענקנדע! אלע פון אומגליק א
!זאטקייט דער אין דהייסהונגער א 1 באגערן צום תשוקדה א ן זון

 א נשמדה? זייער אן נאך איך ריר אבער מיר: פון נעמען זיי
 קלענסטן דעכם איבער און געבן; און נעמען צרוישן איז תהוכם
אריבערווארפן. בריק א נאך אריך מען מוז תהובם
 וואלט וויי־טון ;שיינקייט מיין פון ארוים וראקסט דהונגער א

 מיי־ וועלן איך וואלט בארויבן לייכט, איך וועמען די, וועלן איך
בייזקייט. נאך איך דהונגער אזוי — באשענקטע: נע

 צו שוין זיך שטרעקט עם בשעות צוריקציענדיק, דהאנט די
 זיך פארהאלט וועלכער גלייך, וואסערפאל צום האנט; די אוים איר
בייזקייט. נאך איך דהוגגער אזרי - פאלן: אין
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 פליסט צו־לדהכעים אזא שפע, מיין ארים טראכט נקמדה אזא
איינזאמקייט. מיין פון

 מיין שענקען, אין אפגעשטארבן איז שענקען אין גליק מיין
איפערפלום! איר צוליפ געורארן מיד גופא זיך פון איז טוגנט

 צו כושרה די סכנדה אין איז דער כסדר, שענקט עם ורער
 און דהאבט דעמם כסדר, פאנאנדער טיילט עם רוער פאר־ילירן;

פאנאנדערטיילן. פסדרדיקן פון מאזאלעם האט דהארץ
 כושרה דער צוליפ איבער נישט מער שדין פליסט אויג מיין

 דעם פאר דהארט צו געווארן איז דהאנט מיין בעטנדיקע; די פון
דהענט. אנגעפילטע פון ציטערן

 ווייכקייט די און אויג מיין פון טרער די אהינגעקומען איז רוו
 שווייגזאמ* א שענקנדעי אלע פון איינז׳אמקייט א ? הארץ מיין פון

!לייכטנדע אלע פון קייט
 טונקל, איז רואם אלץ, צו חלל: לעערן אין קרייזן זונען סך א

זיי. שורייגן מיר פאר — ליפט זייער מיט זיי רעדן
 אומ- לייכטנדעס: קעגן ליפט פון פיינטשאפט די איז דאם א,

ררעגן. זיינע עם וואנדלט רחמנורהדיק
 קאלט דהארץ, טיפסטן אין לייכטנדעם קעגן אומגערעכט

זון. יעדע רואנדלט אזוי - זונען קעגן
 זייער ררעגן. זייערע זונען די וואנדלען שטורעבש א ווי אזוי

קאלטקייט. זייער איז דאס זיי, פאלגן ווילן דהארטן
 ורעל־ נאכטיקע, איר טונקעלע, איר עם, זענט ערשט איר א,

 אייך טרינק ערשט איר א, !לייכטנדעם פון ורארימקייט שאפן כע
ליכט^אייטערם! די פון קוויקונג און מילך

 איי־ פון פארפרענט ווערט האנט מיין מיר, ארום איז אייז אך,
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 תייערי נאך שמאכט ורעל־^כער מיר, אין איז דורשט אך, זיקם!
דורשט.

 נאב־י נאך דורשט און ליכט! זיין מוז איך רואם א, איז: נאכט
!איינזאמקייט און טיקסי

 מיין קוראל א ווי מיר פון ארים ברעכט אצינד :איז נאכט
מיר. אין עם פארלאנגט רעדן צו — פארלאנגען,
 און קרראלן. שלאגנדיקע אלע דהעכער רעדן אצינד איז: נאכט

קוראל. שלאגנדיקער א איז נשמדה מיין אויך
 ארן ליבנדע. די פון לידער אלע דערוואכן אצינד :איז נאכט

-״ יבנדו.1?־ א פון ליד דאם איז נשמדה מיין ן^ויך

 קיינמאל געדיכטעט, געורארן נישט קיינמאל איז אזוי .8
 דיאני־ א גאט, א ליידט אזוי :ן ט י יד ע ג קיינמאל געפיל־^ט,

 זון־פאריינזאמונג דער פון דיפיראמב אזא אריף ענטפער דער זאם.
 וראם מיר, חרץ א ררייסט ווער \/...£81אס\/ געררען וואלט ליכט אין

 ביז" קיינער דהאט רעטענישן אזעל״כע אלע פון איזי... מ\/£1אס\/
 דהאט עם צי מסופק, בין איך לעזונג, די געדהאט נישט אהער
 בא־ זאראטוסטרא - רעטעניש. א גאר אפילו דא געזען ררער אמאל

 אריך איז עם - ^ריפגאבע זיין שטרענגקייט, מיט איינמאל, שטימט
 האבן נישט ן י ז דעם איבער מ׳קאן אז אזרי - ^ריפגאבע, מיין
 צו ביז רעכטפארטיקונג, צו ביז יא־זאגנדיק איז ער טעורת: קיין

פארגאנגענעבה. אלעכש פון ?^פילו דערלייזונג
 פוי שערבעלעך צורישן ררי מענטשן, צורישן ארום גיי ":איך

זע. <*יך ררעלכע צוקונפט, יענער צוקונפט: דער
 דיכט איך וראם טראכטן, און דיכטן גאנץ מיין איז דאם ^ון
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 רעטע־ ^ון שערבעלע ^יז וראם איינס, אין צוזאמען טראג און
צופאל. שרעקלעכער און ניש

 דער רוען זיין, צו מענטש ^זויסגעהאלטן איך וואלט ווי און
 רעטעניש־טרעפער און דיכטער ן^ויך געררען נישט וואלט מענטש

צופאל? פון דערלייזער און
 "עם יעדעס און ן ז י י ר ע ד צו ע נ ע ג נ א ג ר פ די

 געוואלט!"- עם איך האב "אזוי א אין איבערצושאפן געורען" איז
דערלייזונג." געד־זייסן ערשט מיר וואלט דאם

 עם ווי שטרענג, אזוי ער באשטימט ארט אנדער אן אויף
 —מענטש״, ״דער זיין קאן עם אליין ^ים פאר רואם מעגלעך, איז
 ן ים ו גר דעם רחמנות-אפילו פון גאר אדער ליבע פון זאך ין קי

 מענטש דער באצווונגען: זאראטוסטרא האט מענטש צום יד־" ק ע
 נויטיקט וואס שטיין, מיאוסער א שטאף, א אומפארכט, אן אים איז
געשטאלטער. דעם אין זיך

 ־ נישט־מער און אצן נישט־מער־ש און ן ל ע "נישט־מער־ור
 ווייט בלייבן תמיד מידקייט גרויסע די אט זאל הלואי א, י ן פ א ש

מיר! פון
 מיין פון לוסט די נאר איך פיל דערקענען דעם אין <יזריך

 אין ^ומשולד דא ס׳איז אויב און ווערן; און פרוכפערן צו ווילן
 דא איז איר אין רוייל דערפאר, דאס געשעט דעך־יקענטניש, מיין

פרוכפערונג. צו ווילן
 דערדאזיקער געצויגן מיך דהאט געטער און גאט פון אוועק

 — געטער וראלטן עם ווען שאפן, צו געווען דען וואלט וראם ווילן:
געווען?

 מיין פונדאסניי, תמיד מיך ער טרייבט מענטש צובש אבער
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 צובה דהאמער דעם עם טרייבט אזוי שאפנם־ווילו; ברענענדיקער
שטיין.

 דאס בילד, א מיר שלאפט שטיין דעכם אין מעבטשן, איר אך,
 דהארטסטן, דעם אין מוז ער וראם א, בילדער! מיינע פון ביד־־ד

!שלאפן שטיין מיאוסטן
 קעגן בם א ז י ו ר ג ר ע מ א ה מיין ט נ ר א צ אצינד

 ארט וראם :שטיקער פליען שטיין פון ש. י נ ע ג נ ע פ ע ג ן י יז
דאס? מיך

 געקומען איז שאטן א ודייל :ברענגען עם איך וויל ענד צו
 אמאל איז זאכן אלע פון לייכטסטע און שטילםטע דאס - מיר, צו

י מיר צו געקומען
 א ררי מיר צו געקומען איז שיינקייט איבערמענטשם דעם

אן!..." געטער די - נאך מיך גייען רואם שאטן:
 אונטערגע דער :געזיכטספונקט לעצטן א ארים טייל איך

 ר ע ש י ז י נ א י ד א פאר דערצו. גרונט דעם גיט פערז שטראכענער
 פון הארטקייט די אופן אנטשיידנדן אן אויף געדהערט אריפגאבע

 די צו ן ר ע ט ש ע צ ם ע ד אין אפילו לוסט די דהאמער,
 טיפסטע די ד, הארט "ווערט :אימפעראטירר דער פארבאדינגונגען.

 זענען שאפנדיקע ע ל א אז דעבם, וועגן דהערקייט
- נאטור. דיאניזישער א פון סימן אייגנטלעכער דער איז ט, ר א ה

 פארשפיל א מיז. אה גוט פון זייט יענער אויף
 פאר אויפגאבע די צוקונפט. דער פה פילאזאפיע א צר
 מעג־ ווי שטרענג אזוי געווען איז יארן קרמענדיקע ויצטער די

 אוים־ מיין פון טייל יא־זאגנדיקע די ווי נאכדעכם אנגעצייכנט. לעך
 ניין־זאגב־ די אויף ריי די געקומען איז געד־־עזט, געווען איז גאבע
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 איבער" די :דערזעלבער פרן העלפט ניין־טרענדיקע דיקע,
 דאם — קריג, גרריסע די גופא, ררערטן ביזאיצטיקע די פרן שאצרנג

 דאם חשבון אין אריין קומט דא אנטשיידרנג. פרן טאג א ארויסררפן
 רואם אזעד־כע, נאך פאררראנדטע, נאך זיך ארמקרקן געלאסענע

 דערלאנגען מיר ד־זאנט די שטארקייט דער ארים געקאנט רואלטן
 מיינע אלע זענען אן דאמאלם פרן — ן. ר ע ט ש ע צ בם ר צ

 אנדערער אן ווי גרט אזרי מיך איך קען אפשר ררענדקעם: שריפטן
 איז ן, ע ג נ א פ ע ג גארנישט זיך האט עם אריב ?... פאנגען אויף

פיש... יי ט ע פ ע ג ן ב א דה עם מיינע. נישט שרלד די

 א ררעזנטלעכן אלעט אין איז (1886) ברך דאסדאזיקע .2
 אויסשליסנדיק נישט מאדערניטעט, דער פרן קריטיק

 מאדער־ די אפילו קרנסטן, מאדערנע די רריסנשאפטן, מאדערנע די
 וועל־ קעגנזאץ־טיפ, א אויף אנררייזרנגען מיט פאל-יטיק, נע

 א פארנעמען, א אויף מעגלעך, ווי מאדערן ווייניק אזרי איז כער
 פרן ע ל ו ש א ברך דאם איז זין לעצטן אין טיפ. יא־זאגנדיקן

 ארן גייסטיקער באגריף דערדאזיקער ,6£א?11מ0?1ת1£
 געררארן. ס׳איזגענרמען ררען איז ער ווי גענרמען, ראדיהאלער

 מ׳טאר פארטראגן, צו בלויז “נא אים כדי לייב, אין מרט האבן מ׳מרז
 איז עם ורעלכע מיט זאכן, די אלע פחד... קיין געקענט האבן נישט

 ורידערשפררך א ווי עמפרנדן ררערן יארדהרנדערט, ארנזער שטאלץ
 בארימטע די כמעט, מאנירן ש^עכטע ווי טיפ, דאזיקן צרים

 אלדאם מיט "מיטגעפיד־^ דאם ל־^משל, ט" ע ט י רו י ט ק ע י ב "א
 זיך ארנטערררארפן זיין מיט זין" "דהיסטארישער דער ליידנדע",

 ?£?115 פאר ליגן־אריף־דעכש־בויך זיין מיט געשמאק, פרעמדן א

 אז באטראכט, אין מען נעמט - ״וריסנשאפטל-עכקייט״. די ץ,\/1?5
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 פשר1<י אריך מק איז זאראטרסטרא, דעכם ך א נ הרמט ברך דאם
 אנט־י איז עס ררעד־^כן דאנק א רעזשיבם, דיעטעטישן דעבם משער

 צרראנג ^רמגעדהריערן אן דררך צרגערררינט אריג, דאם שטאנען.
 דער ווי נאך ווייטזעענדיקער איז זאראטרסטרא — קרקן צר ט י י רר

 די נאענטטע, דאם שארף כאפן צר געצרררנגען דא ררערט - (*צאר
 פאר פרטיכם, אלע ין*< מ׳ררעט ז. נ ר א ־ ם ר ר א דעבם צייט,
 ן ק י ד ר ק פ דה דעמזעלבן באמערקן פארם, דער אץ אריך אלעס

 א געמאכט מעגלעך דהאבן ררעלכע ^ינסטינקטן, די פרן אפקער
 כררנה, דער אין פארבם, דער אין ראפינירטקייט די זאראטרסטרא.

 פסיכא־ די פאדערגררנט, אין איז ן, ג י י רר ש פרן קרנסט דער אין
 אכזרירת,- ארן הארבקייט אפענער אן מיט טראקטירט ררערט לאגיע

 אפרר; שאפט אלץ דאם ררארט... גרטמיטיקע יעדעס פעלט ברך דעם
 אזא נריטיק מאכט עם אפרר מין ר א ם א רר משער, לסרף איז ורער

 זאראטרסטר^?... דער איז עם ררי גרטקייט, פרן פארשררענדרנג
 א ררי זעלטן רעד איך ררייל צר, זיך דהערט — גערעדט טעאלאגיש

 געלייגט זיך האט ררעלכער אליין, גאט געררען עם איז - ^אג“טעאל
 דעבם <^רנטער טאג־שאפרנג זיין פרן סרף בייבם שלאבג א ררי

 גאט... זיין צר פרן אפגעררט זיך האט ער דערקענטניש: פרן בריכם
 דאס בלריז איז 1טייררל־ דער ...שיין צר געמאכט אלץ דהאט ער

טאג... זיבעטן יעדן גאט פרן ע־^יידיקגיין

איבערז.( )דער צעזאר — ס23ק *(

 פאלעמישע א מאראל. דער פון גענעאלאגיע
 גענע־ דידאזיקע ררעלכע פרן אפדהאנדלרנגען, דריי די שריפט.

 פררנדה אויסדררק, פרן פרט אין אפשר זענען באשטייט, אלאגיע
 ביז־ איז רראס ארמהיימלעכסטע, דאם איבערראשרנג פרן קרנסט ארן

 דער אריך דאם, מ׳ררייסט איז, דיאניזאם געררארן. געשריבן אדהער
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 פארפירן, ל א ז וראם אנהויב, אן מאל יעדעם פינסטערניש. פרן גאט
 בכיוון פאדערגרונט, בכיוון אפילו, איראניש ,יויסנשאפטלעך, קאלט,

 בלי־ צייט צו צייט פון ^ומרו; מער איינציקווייז ^ויפהאלטנדיק.
 פונדערווייטנם דתערן זיך לאזן אמתן אומאנגענעמע זייער צינגען;

 א דערגרייכט ס׳איז ענדד^עך ביז - געברומעריי, דומפיק א מיט
 ז^ומגעהויערער אן מיט פארויס יאגט אלץ ווו ץ5ח06£

 דו־ אימהדיקע פולקוט ביי סוף צוט מאל יעדעם געשפאנטקייט.
 —געזען. וואלקנם געדיכטע צווישן אמרת נייער א ווערט נערן
 פסיכא־ די איז אפדהאנדלונג ר ע ט ש ר ע דער פון אמרת דער

 קריסטנטוט פון אנטשטייונג די קריסטנטוט: דעם פון אגיע2?־
 אפניט, מגלויבט ווי ט, ש י נ רעסענטימענט, פון גייסט דעם אויס

 גרוי־ דער קעגן־באוועגונג, א וועזן איר לויט — "גייסט", דעם פון
 ווערטן. פארנעמע פון דתערשאפט דער קעגן אויפשטאנד סער

 ן: ם י וו ע ג פון פסיכאלאגיע די גיט אפהאנדלונג ע ט יי וו צ די
 אין שטיט "גאטס אפניט, מ׳גלויבט ווי ט, ש י נ איז דאסזעלבע

 קערט וועלכער אכזריורת, פון אינסטינקט דער איז עם—מענטש",
 אויס־ מער נישט זיך קאן ער ווי נאכדעם ^ינעווייניק, אויף זיך

 קול־ עלטסטע די פון איינע ווי גרויזאמקייט די דרויסן. אויף לאדן
 מאל ערשטן צוט דא ארועקצומאכן, זענעןנישט וואס טור־באזיסן,

 די אויף ענטפער דעם גיט אפדתאנדלונג ע ט י ר ד די באלויכטן.
 אסקעטישן פון ט כ א מ אומגעהויערע די שטאמט עם פונוואנען פראגע,

דערדאזיקער הגט ^ידעאל, ־ פריסטער פון אידעאל,
 צום ווילן א ס\££11££סא ^ידעאל שעדלעכער דער
 טע־ איז גאט ווייל ט, ש י נ :ענטפער דעקאדאנם־אידעאל. א סוף,
 ס\ח1£ £□ נאר אפניט, מ׳גלויבט ווי פריסטער, די הינטער טיק

x^£אידעאל, איינציקער דער ניזאהער געווען איז ער ווייל — ^,4ט
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 דער "ררארים געהאט. נישט קאנקררענט שרבם ין ק דהאט ער ורייל
 ט ש י נ איידער וועלן, גארנישט דעבם נאך ליבערשט רריל מענטש
 — אדהיפך־אידעאל געפעלט דהאט קרדכש־כל ...וועלן"

 מיך מ׳האט — זאראטרסטרא. צר ז י ב ן צ נ א ג נ י א
 צר פסיכאלאג א פרן פארארבעטן אנטטשיידנדע דריי פארשטאנען.

 אנטדהאלט ברך דאסדאזיהע — ווערטן. אלע פרן איבערשאצרנג אן
פריסטער. דעכם פרן אגיע“פסיכאל ערשטע די

 דעם מיט מ׳פילאזאפירט רריאזרי געצז־־ביז־השמשות.
 דתייטער זייטן, 150 גאנצע נישט פרן שו^יפט דידאזיקע האמער.

 אזרי פרן רוערק דאס לאכט, וראם דעמאן, א טאן, אין 1פאטאל־ ארן
 בכלל איז צאל, זייער אנצרגעבן מיך זשעניר איך אז טעג, ורייניק
 אינוזאלטרייכערס, עפעס פאראן נישט אויסנאם: אן ביכער צרוישן

 זיך מ׳רריל אויב בייזערם.—ארמשטירצנדיקערס ארמאפהענגיקערם,
 אויפן געשטאנען מיר פאר איז אלץ וויאזרי גיךמאכןאבאגריף, אויף
 ץ ע ג ד־הייסט עם וואס שריפט. דער מיט אנהריבן מען זאל קאפ,
 ביזאהער איז וראם דאס, איינפאך גאנץ איז טיטל־בלאט, דעם אויף

 אויף — געצן־בין־דהשמשות אמרת. געווארן אנגעררפן
אמרת... אלטן צרכם סוף דער קרמט עם :לשון ארנזער

 וועלכע "אידעאליטעט", קיין רעאל־־יטעט, קיין נישטא .2
 בארירט:—) ורערן בארירט נישט יפט“שר־ דערדאזיקער אין זאל

 אייביקע די בלויז נישט !...(.עוופעמיזם פארזיכטיקער וואסאר
 די ?לעבנסשוואכסטע. די במילא ירנגסטע, גאר די אפילו געצן,

 די צווישן בלאזט ווינט גרויסער א למשל. אידעען" "מאדערנע
 איז עם אמתן. — אראפ פירורת פאלן ארמעטרבם ארן ייימער,
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 פרם דער :דהארבסט רייכן גאר א פרן פ^רשורענדרנג די דערין
 טויט,- אויף צעטרעטן ררערן מאנכע אמתן, אין אן זיך שטריסט

 דתאנט די אין אבער מ׳באקרמט וראם דאם, פיל... צר דא זענען זיי
 זענען דאס פראבלעמאטישעם, עפעס מער נישט איז דאם אריץ,

 פאר מאס די דהאנט דער אין האב ערשט איך אנטשיידרנגען.
 אין וראלט עם ווי גד־ייך אנטשיידן. ן א ק ערשט איך ,אמרתך,

 אין ווי גלייך ן, י י ז ט ם ר וו א ב ט י י וו צ א ^ויסגעוואקסן מיר
 דעט איבער אנגעצרנדן ליכט א זיך פאר רוילן" "דער וואלט מיר

 אראפ... געל-אפן ביזאהער איז ער וועלכן אויף ורעג, ן ע מ ר ר ק
 צרכם ורעג דעם געררפן איט מ׳האט — ורעג ומער ה ה דער

 דער דראבג", "טרנקעל-ן גאנצן מיטן סוף א איז עם ״אמת״...
 רעכטן דעם געוורסט ווייניקסטן צרכם האט גראד מענטש ר ע ט ר ג

 פאר געוררסט נישט האט קיינער גערעדט, ערנסט גאנץ ארן ורעג...
 אן מיר פרן ערשט ף. י ו ר א וועג דעם וועג, רעכטן דעבם מיר

 דארפן וראם וועגן, אריפגאבן, דתאפענתגען, ורידער פאראן זענען
 פריי־ זייער בין ך י — קרלטרר דער ררערן אנגעצייכנט

 א אריך איך בין דערפאר גראד ...ר ע ג א ז נ א דיקער
------שיקזאל.

 אנגעררפענע נאר־רראם דאס פארענדיקן ם2דע נאך גלייך .3
 צר־ איך בין טאג, קיין צרמאל פארלירנדיק נישט רדערק

 ר־ איבע דער פרן :^ריפגאבע ^רמגעהויערער דער צר געטרעטן
 זאך קיין וראם שטאלץ, פרן 1געפייד־ קעניגלעך א מיט שאצרנג,

 מיין אין זיכער אריגנבליק יעדן גלייכן, נישט אינם צר זיך קאן
 קריצנדיק גורל א פרן זיכערקייט דער מיט ארן ארמשטערבלעכקייט

 אבט־ י^ייז פארווארט דאס לרחורת. קרפערנע אריף אורת נאך .אות
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 אינדערפרי, בין איך רוען :1883 פעפטעמבער טן-3 דעט שטאנען
 מיר פאר געדהאט איך האב דרויסען, אין ארדים אויפשרייבן, נאכן

 געי איז ווען מיר האט אויבעד־ענג<*דץ וראם טאג, שענסטן דעבש
 זיך אין אנטדהאלטנדיק פארבן, די אין גליענדיק לריטער, - רויזן
 ערשט - דרום. און צפון צווישן איבערגענג אלע ק^גטראסטן, אלע
 זייעב־ סילס־מארין^, פארלאזט איך דהאב סעפטעמבער ־טן20 דעם
 אייג־ דער סוף צובש אץ אריפגעדקאלטן פארפלייצונגען צוליב דיק

 מיין ררעלכן ארט, ררונדערבארן דאזיקן פוגבש בכלל גאסט ציקער
 אומ־ אן פון מתנד־ז די שענקען רריל נקבארקייט1ד< פון געפיל

 מיט אפילו סברר־ג, מיט נסיעדה א נ$ך נאמען. שטער^עכן
 דעד• דהאב איך ררואדהין קאמא, פארפלייצטן אין ל-־^עבנם־געפאר

 מיטאגצייט אבגעקומען איך בין אינדעתאכט, שפעט ערשט גרייכט
 ר־*עזידענץ מיין ארט, ^ריסגעפרודרט מיין טררין, קיין ־טן21 דעם
 ררויגונג, דיזעלבע צוריה געבומען גלייך האב ^ך אן. איצטער פון

פרילינג, אין פארנומען דהאב איך רואם
^^220 ^ומגעהויערן דעם קייגנאיבער ,6 ו,11

 מיט געררארן, געברירן איז 71זז0מ10 סא^א£1££ ררעל-כן אץ
 ורייטער און ק\/ם10 \/18£מ70 די אריף ארויסבליק דעם

 נישט :^ריגנבליק קיין און רואקלעניש אן בערג. די אריף אררים
 דער צו גענומען רוייטער מיך איך דהאב אפציען, זיך לאזנדיק
 פון פערטל לעצטע דאם מאכן צו געב^יבן נאר איז עם :ארבעט
 טאג; דבעטער נצחון; גרויםער סעטטעמבער ־־טן30 דעבש ווערק.

 טאג זעלבן אין פא. פון ברעגעם די לעגגארים ליידיקגיין גאטם א
 "געצן־בין" צו ט ר א ארור פ ד$ם אבגעשריבן נ^ך איך דהאב

 מיין געורען איז קאריגירן צו דרוקבויגנם ררעמעבם השמשורת",
 דהארבסט אזא קיינמאל האב איך - טעפטעמבער. אין אפרו
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 ענלעכס עפעס געהאלטן נישט קיינמאל אריך איבערגעלעבט, נישט
אין ט1ס\/0£ א — וועיד-ט, דער אין מעגלעך פאר

 ארמי גלייכער פרן — טאג יעדער געדאכט, אומענדלעכקייט דער
- פרלקרמענדהייט. ענדלעכער

 כדי מרזיקאנטדפראבלעם. א וראגנער. פאל דעך
 צרליכ ליידן מען מרז שריפט, דערדאזיקער לגבי ררערן צר גערעכט

 ן ר פ — רררנד. אפענער אן פרן ווי מוזיק דער פרן שיקזאל- דעם
 מרזיק? דער פרן גורל דעט צרליב לייד איך ווען לייד, איך ס א וו

 רועלט־דערלייזבדיקן, איר פארלוירן ד־זאט מרזיק די וואט דערפרן,
 נישט ארן דעקאדאנם־מרזיק איז זי וראם כאראקטער, יא־זאגנדיקן

 פילן זאל איינער אבער וריבאלד ...דיאניזאם פרן פלייט די מער
 זיין ווי ענין, ט ע נ ע ג י י א זיין ווי פרנקט מרזיק ענין דעט
 שריפט דידאזיקע געפינען ער וועט ליידנס־געשיכטע, ע נ ע ג י י א

 אזעלכע אין מי^ד. מאם די איבער ארן איינזען מיט פרל פאר
 — אויסחוזקן אינאיינעט גרטמיטיק זיך ארן זיין ד־^רסטיק פאלן

 ג7£8ן^ס ס10£8£ דער ררר ,8100400 010£8£ 3£\7£8זט4
 דהרמא־ די :איז דאט - ובקיים דה יעדע בארעכטיקט וואלט
 דער איך, אז דערין, אייגנטלעך צררייפלט רוער אליין. ניטעט

 וראגנערן קעגן ארויסררקן קאן בין, איך רואם ארטילעריסט, אלטער
 צרריקגע־ מיר ביי דהאב איך - ?ארטי^עריע רע ע וו ש מיין

 ^יך — זאך, דערדאזיקער אין ^נטשיידנדע אלדאם האלטן
 זין דעט אין ליגט איבעריקנס — געהאט. ליב רראגנערן דהאב

 פיינערן א אריף אנגריף אן ^ויפגאבע מיין פרן ורעג ^ריפן ארן
 דער" לייכט נישט איבש ורעט אנדערער אן וראם "<*רמבאקאנטן",

אויפצרדעקן "^רמבאקאנטע" אבדערע נאך האב איך א, — טאפן

126



 אן במילא מער נאך - מוזיק דער פרן קאל־^יאסטרא א איידער
 אינם־ און פרילער אלץ עניניט גייסטיקע אין דעם אויף ^בגריף

 ררעלכעם פאלק, דייטשן רוערנדיקן ערלעכער אלץ טינקט־ארימער,
 וראם אפעטיט, אן מיט קעגנזאצן מיט זיך נערן איין אין דהאלט

 פארדארבונג ־ מאגן אן אראם שד~ינגט אץ זיין, צו מקנא איז
 "קריסטלעכע די רויסנשאפטלעכקייט, די ווי פובקט גלדיבן" ,דעט

 )צו מאכט צו ורילן דעם אנטיסעמיטיזט, דעם ווי פונקט בע"י1ד־
 ...£7סא\/11£ ס£5 זטט481£5 דאם ררי פונקט "אימפעריע"( דער

 דידאזיקע קעגנזאצן! צררישן פארטיי״שקייט אין מאגגל דערדאזיקער
 גערעכי דערדאזיקער "אומעגאיםטישקייט״י און פאגףנייטראלקייט

 - רעכט, אלעסגלייכע גיט ררעלכער גומען, דייטשן פון דן טער
 דייטשן די ספק, שוט אן געשמאק... פאר אלץ געפינט ורעיד־כער

 באזוכט מאל לעצטע דאס דהאב איך ררען אידעאליסטן... זעבען
 באמיען געשמאק דייטשן דעט געטראפן איך דה$ב דייטשלאנד,

 טראמ־ דעט און רראגנערן פאר רעכט גלייכע אנערקענען צו זיך
 אין ווי עדורת, אן געררען בין גופא איך זעקינגען; פון פייטער
 מוזי• דייטשסטע און עכטסטע די פון איינעם לכבוד מען האט לייפציק

 אימפעריע־דייטש, אן בלריז נישט דייטש, ררארט פון דן אלטן אין קער,
 ליפט" א געגרינדעט ץ ו ש ך י ר נ י י דה מייטטער דעט לכבוד
 קירכן־ (*כיטרהן פארשטפרייטן און צופלעגן צרועק מיטן פאריין
אידעאליסטן... זענען דייטשן די ספק, שוט אן מוזיק...

איבערז.( )דער און £1524 פון ווערטער״שפיל *(

 ווערן צו גראב שטערן נישט זאך קיין מיר זאל דא אבער .2
 עם ט ו ט ר ע רו :אמרהן דהארבע פאר א דייטשן די זאגן און
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 אז. א1570מ^15 ^רמציכטיקייט זייער רדעגן רעד איך — ? ן ע ד
 פאר־ אינגאנצן דהאבן דהיסטאריקער דייטשע די רואם נאד, נישט
 ורערטן די פאר גאנג, דעבם פאר ק י בל סן י גרר דעבם לרירן

 פרן קאמעדיאנטן צרזאמען אלע זענען זיי רואם קרלטרר, דער פרן
 דעמדאזיקן דהאבן זיי : (— קירכע דער פרן )אדער פאליטיק דער

 זיין אלץ פאר מ׳מרז ן. ע רר ע ג מחרים אפילר בליק גרריסן
 ורערטן אלע וועגן אנטשיידן מען קאן דאמאלם "ראסע", "דייטש/

 "דייטש" איין... זיי מ׳שטעלט-1א 1-1151081615 נישט־ררערטן ארן
פרינ א אלץ" איבער דייטשלאנד "דייטשלאנד, ארגרמענט, אן איז

 גע־ דער אין רועלטארדנרנג" "עטישע די זענען גערמאנען די ציפ,
 פרו טרעגער די 1ק^]£81ס>1 א0סא\/ף]14 צרכם באצרג אין שיכטע;

 אריפריכטער די יארהרנדערט אכצעטן צרכם באצרג אין פריידהייט,
 עם אימפעראטירר"... "קאטעגארישן דעט פרן מ$ראל, דער פרן
 איז עם דתיסטאריאגראפיע, דייטשע ־ אימפעריע אן פאראן איז

 איז עם — אנטיסעמיטישע, אן אפילר מררא, איך האב פאראן,
 שעמט טרייטשקע פאן הער ארן ף־היסטאריאגראפיע י ר דה א פאראן

 רדי צייטרנגען דייטשע אלע אדררך איז לאנג נישט ...נישט זיך
 פרן טעזע א ,1א מ151081615 אידיאט א פרן מיינרנג א "אמרת" אן

 ררעל־ מיט פישער, שרראב עסטעטישן פארשטארבענעכם גליק צרם
 ן ר א רענעסאנם "די ן: י י ז בם י כ ם מ מרז דייטש יעדער כער

 4די — גאנצעם איין ערשט שאפן צרזאמען ביידע רעפארמאציע, די
 ביי - ררידערגעבררט". עטישע די ן ר א ררידערגעבררט עסטעטישע

 איך חשק, א שפיר :י^יך ארן געדרלד, מיין אצט“פל טעון אזעלכע
 ם א רר דייטשן, די ^יינמאל זאגן צר פליכט, א ררי אפילר עם פיל
 קרלטרר־ גרריםע אלע גערריםן. אריפן אלץ שדין האבן זיי

 דהאבן יארדהרנדערטער פיר פרן פארברעכנס
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 טעם, דעמזעלבן מחמרת אלעמאל ארן י... ן ם י רו ע ג ן כ• י ר א י י ז
 רוירקלעם־ דער פאר רת ר נ ד ח פ אינערלעכסטער זייער מחמרת

 זייער מחמת אמרת, דעם פאר פחדנורת די אויך איז וועלכע קייט,
 אינסטינקט, זיי ביי געררארן איז ררעלכע נישטרארדתאפטיקייט,

 פארלוירן אייראפע האט דייטשן די דררד אידעאליזם"... מחמת"
 צייט, ר ע ם י ר ר ג לעצטער דער פרן זין דעם שניט־אייבזאמלרנג, די

 ארדנרנג דתעכערע א ררען מאמענט, א אין צייט, ־ רענעס^נם דער
 די יא־זאגנדיקע, לעין צרט די פארנעמע, די ווען ורערטן, די פרן

 אריפן זיג צרכם דערגרייכט האבן ווערטן צרקרנפט״גאראנטירנדיקע
 ז י ב ן ר א — ן ט ר ע רו ־ דת ד י ר י די דתיפכדיקע, די פרן ארט
 ן ע נ ע ז וראם יענע, פרן ן י י ר א ן ט ק נ י ט ם נ י א די
 האט גלח, פאטאלער דערדאזיקער רטער,1^ סן! ע געז ט ר א ד

 קריסטנטרבם דאם ערגער, מאל טויזנט ס׳איז רואם ארן, קירכע די
בא ן ע רו ע ג ^יז עם ן ע וו מאמענט, אינט אויפגעריכט,

 פרן ג נ ר נ י י נ ר א פ דידאזיקע קריסטנטרבם, דאס ...ט ג י ז
 ד־^רטער, גערוארן!... רעליגיע א איז וראם ן, ב ע ל בם ר צ ן ל י וו
 "<*רממעגלעכ־ זיין מחמרת איז וועלכער גלח, ארממעגלעכער אן

 אויפגעריכט... !-ממילא - זי ארן קירכע די אריף אנגעפאלן קייט"
 פייערן, צר לרטער־ימים־טרבים גררנט א געהאט וואלטן קאטוילן די

 ררידער־ ,עטישע די ארן לרטער פארפאסן... צר לרטער־טעאטער־שטיק
 די ספק, אן — י פסיכאלאגיע גאנצע די ררחות אלדע צר !געבררט״
 ררען מאל, צרויי דתאבן דייטשן די — ^ידעאליסטן. זענען דייטשן

 ארן מרט ארמגעהריערן מיט געררארן דערגרייכט געהאט גראד ס׳איז
 א נישט־צרריידייטיקע, א רעכטבאשאפענע, א באצררינגרנג ־ זעלבסט

 ארמרועגן געפינען צר גערורסט דענקארט, רריסנשאפטלעכע פרלהרכם
אין אידעאל"," ארן אמת צווישן אריסאייניקרנג / "אידעאל אלמי צרם

129



 אריף וויסנשאפט, די אפצררוארפן רעכט א אויף פארמרלעם גררנט
 גרויסע צוריי די אט — קאנט ן ר א לייבניץ ר. ק ש אויף רעכט א

 — !רעכטבאשאפנקייט אינטעלעקטרעלער אייראפעם פרן מניעורת
 האט יארהרנדערטן ־ דעקאדאנם צרריי צרוישן בריק דער אויף רוען
 רואם בארריזן, וויל־^ן ארן זשעני פרן £0מ6£ 1\/^£3£קס א זיך
 פא־ א איינדהייט, אן אייראפע פרן כדי שטארק, גענרג געורען איז

 צרט שאפן צר איינהייט ווירטשאפטלעכע ארן ל^יטישע
 דייטשן די דררך לסוף אייראפע האט ררעלטדהערשאפט, פרן צררעק

 וורנדער דאם זין, דעם פארלוירן "פרייהייט־מלחמורת" זייערע מיט
 דאדררך דהאבן זיי - נאפאלעאן, פרן עקזיסטענץ דער אין זין פרן

 די־ דא, היינט איז רואם געקרמען, איז וראם דאס, געוויסן דעם אויף
 ארן קראנקדהייט קרלטרר־דעררוידערדיקסטע דאזיקע

 דידאזיקע נאציאנאליזכם, דעם פאראן, איז וואס ארמזיניקייט,
 קראנק, איז אייראפע וועלכער אויף א,£7מ05£ א6ח׳0א\/1£

 קליינע פרן סיסטעט אייראפעם פרן פאראייביקרנג דידי^זיר-ע
 והאט זיי דררך :פאליטיק ר ע נ י י ק דער פרן מלרכד־זלעך,

 זי דהאבן זיי — 2ל־ כ ש איר זין, איר פארלוירן גופא אייראפע
 חוץ א עמעצער ודייסט — ^זויסגאנג. אן גאם א אין פארשיד־^עפט

 וואם אויפגאבע, אן ... ? ארויס גאם דערדאזיקער פרן וועג א מיר
?... ן ק י נ י י ר א פ צר צרריק פעלקער די גררים, גענרג איז

 געדארפט נישט ^יך וואלט פאררואם סוף־כל־סוף, ארן .3
 זין פאל מיין אין אריך וועלן דייטשן די חשד? מיין ׳ויסזאגן א

 ארמגע־ אן פרן געבוירן צר כדי כחררת, אלע מיט באמיען רוידער
 קאמ" מיר אין אצינד ביז זיך ד־זאבן זיי מויז. א שיקזאל דהויער

 בעסער צרקרנפט דער אין עם זאלן זיי אז צווייפל, איך פראמיטירט,
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 נביא!.., שלעכטער א זיין דא מיר זיך ודיל עם ווי אך, מאכן.
 רוסן, שוין ז^יצט זענען דהערער און לייענער נאטירלעכע מיינע

 זיין?- מער אמ^ל וראם עם זיי ררעלן—פראבצריזן, און סקאנדינאווער
 מיט דערקענטניש דער פון געשיכטע דער ^ין זענען דייטשן די

 בלריז אלעמאל דהאבן זיי פארשריבן, נעמען צרריידייטיקע לריטער
 פיכטע, פאר )- ארויסגעגעבן מטבע־פעלשער "אומבאוווסטזיניקע"

 דאסדאזי־ פאסט שלייערמאכער דתעגעל, שאפעגד־זויער, שעללינג,
 אלע זענען זיי ל־^ייבניץ; און קאנט פאר ווי פונקט גוט, אזוי ררארט

 דעם דתאבן נישט קיינמאל זאלן זיי (:— של־־ייער־מאכערם נאר
 דער אין גייסט רעכטבאשאפענער ערשטער דער אז כבוד,

 טראגט אמרת דער ררעלכן אין גייסט, דער גייסט, פון געשיכטע
 יארטויזנטער, פיר פון מטבע־פעלשונג די איבער משפט זיין ארוים

 דער גייסט. דייטשן מיטן ורערן צענויפגעמישט איינס אין זאל
 שורער אטעט איך :לופט שלעכטע מיין איז גייסט" ״דייטשער

 ^ומי געווארענער אינסטינקט דערדאזיקער פון נאענט דער אין
 תנועה יעדע ורארט, יעדעם וראם ,1א ק5¥0ץ101001615 ציכטיקייט

 א נישט קיינמאל ן־האבן זיי איר. וועגן עדורת זאגט דייטש א פון
 אדורכגע־ זעלבסטפרוווונג דתארטער פון יאררתוגדערט זיבנצענט

 שטייען דעקארט א לאראשפוקא, א - פראנצויזן, די ווי אזוי מאכט
 די פון רעכטב^שאפנקייט פון פרט אין דתעכער מאל דתוגדערט

 געהאט נישט רהיינט ביז נאך דתאבן זיי — דייטשן, אויבערשטע
 פאר מאס די כמעט איז פסיכאלאגיע אבער פסיכא^אג. איין קיין

 ־ רא א פון ט י י ק כ ע ל נ י י ר מ ו א אדער ט י י ק כ ע ל נ י י ר
 טיפ־ האבן מען זאל ווי ריין, נישט צומאל מ׳איז ווען און סע...

 פרוי דער ביי ווי אזוי כמעט דייטש דעכש ביי מ׳קומט ? ט י י ק
נישט ן צ ב א ג נ י האט ער גרונט, אויפן נישט קיינמאל
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 צרמאל נאך מען איז דערמיט אבער אלץ. איז דאס :ן כ ל ע ז א
 אח "טיף/ דייטשלאגד אין דהייסט עם רואם דאם, — פלאך. נישט
 רועלכער פרן זיך, קעגן אינסטינקט־ארמזויבערקייט דידאזיקע גענוי
 צי זיך. איבער קלאר זיין נישט ל־* י רר מען גראד. רעד ^יך
 אלם "דייטש" ורארט דאס פארשלאגן געדארפט נישט איך רראלט

 פסיכאלאגי־ ר ע ק י ז א ד ר ע ד פאר מאנעטע ^עטערנאציאנאלע
 ררפט למשל מאמעבט איצטיקן אינט — ? פארדארבנקייט שער

 בא־ צר פליכט" "קריסטד־עכע זיין קייזער דייטשער דער אן עה
 איירא־ ע ר ע ד נ א ארנז צרוישן :אפריקע אין שקלאפן די פרייען
 דייטשן די האבן צי "דייטש/.. געד־הייסן פשוט דאם וראלט פעער
 טיפקייט? פארמאגן זאל רואם געשאפן, ברך אייןאייציק נאר אפילו
 פעלט ברך, א אין טיף איז עם וואס דערפאר, באגריף דער אפילו

 געהאלטן האבן וועלכע געלערנט, קענען געלערנטע האב איך זיי.
 פאן דהער מען האלט ד־זויף פרייסישן אויפן ;טיף פאר קאנטן

 געלעגנדהייט א ביי רובם איך אז ארן טיף; פאר טרייטשקע
 דייטשע אז מיר, פאסירט פסיכאל-אג, טיפן א פאר סטענדדהאל

ברכשטאבירן... נאמען דעם מיך דהייסן ^רנירוערםיטעט־פראפעסארן

 דהאב איך ? סוף ביזן גיין נישט ^יך זאל פארוואס ארן .4
 שטאלץ מיין צר אפילר געהערט עם אפצררוימען. טיש דעבט ליב

 £x£^א£^^£^ דייטשן די כרן פ^ראכטער א פאר אנצרגיין

 שוין איך האב כאראקטער דייטשן דעם צר י ו ר ט ר צ מ ר ^4 מיין
 נישטצייטמעסיקע )דריטע אויסגעדריקט יאר זעקסארנצוראנציק צר

 ארמדערטרעגלעך. מיר פאר זענען דייטשן די - (71 ז. באטראכטרבג
 דערווידער איז רואם מענטש, א ^רים מיר דענק ^יך רוען
 א ארוים דערפרן אלעמאל קרמט ,אינסטינקט! מיינע מיינע אלע
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 מענטש׳ א פון נירך די "פרוור איך רואם אויף ערשטע, דאם דייטש.
 זעט ער צי דיסטאנץ, פאר געפיל א לייב אין דהאט ער צי איז,

 צי מענטש, און מענטש צררישן ארדנונג גראד, ראנג, ^ומעטום
 יעדן אין א£ס;111ץ!£0ףןף] מען איז דערמיט דיטטינגירט: ער

 גרויסמוטיקן, דעם צו ד־האפנונגלאז מען געדהערט פאל ^נדערן
 דייטשן די אבער ז\ס.^111£ פון באגריף גוטמוטיקן אזוי אך!

 דערני" מען גוטמוטיק... אזוי זענען זיי אך! — א^ס\/111£ זענען
 דייטש דער :דייטשן די מיט פארקער דעם דורך זיך דעריקט

 מיט פ^רקער מק רעכענענדיק נישט ..ך. י י ל־ ג שטעלט
 איך האב וואגנער, בארד י ת* מיט אלעס פאר סינסטלער, אייניקע

 זאל- עם ורען דייטשן... מיט געלעבט נישט שעדה גוטע איין קיין
 פון גייסט טיפפטער דער דייטשן די צררישן באווייזן ל־משל זיך

 גע־ קאפיטאל פון רעטערין א עפעס זיך וואלט יארטויזנטער, אלע
 לכל אריך קומט נשמדה מיאוסע זייער איר אז אויסדוכטן, קאנט

 דידאזיקע נישט פארטראג <*יך ...באטראכט אין אריין דהפחות
 געזעלשאפט, שלעכטער אין שטענדיק מ׳איז ררעד־^כעד מיט ראסע,

 !מיר וויי - א\/סא0£5 פאר נישט פינגער קיין דהאט ורעלכע
 אין £8מק17 קיין נישט דהאבן ורעלכע — £םא^סא א בין <^יך

 סוף־כל־סוף האבן דייטשן די גיין... נישט צומאל קאנען און פיס די
 דייטשן די ...סטאמפאלעס בלויז דהאבן זיי נישט, פיס קיין גאר

 דאס אבער זענען, זיי פראסט ווי דעם, וועגן באגריף יעדער פעלט
 אפילו זיך שעמען זיי — פראסטקייט, פון מדרגה דיהעכסטע איז

 האלטן זיי מיט, אלץ איבער רעדן זיי דייטשן... בלויז זק צו נישט
 אפילו שוין האבן זיי מורא, האב איך אנטשיידנד, פאר אליין זיך

 £ס בארוייז דער איז ל־-עבן גאנץ מיין ...אנטשידן פיר איבער
 איך וועל אומזיסט באהויפטונגען. דידאזיקע אט פאר ^10^ט£ס
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 מיר. יד״גבי ם£ס?^£55£€ פרן טאקט, פרן שפרר א נאכזרכן דערין
 ג^טרר מיין דייטשן. מצד נישט קיינמאל־־ נאך יא, — יידן מצד

 גרטגינענדיק- ארן מילד יעדן אנטקייגן זיין זאל איך עם, פארלאנגט
 : - ארנטערשידן קיין מאכן צר נישט דערצר, ט כ ע ר א האב איך
 נישט מאך <^יך אריגן. אפעגע ד־זאבן צר נישט מיר שטערט דאם
 - פריינט, מייגע פאר רוינציקסטן צרם קיינעם, פאר אריסנאט קיין

 דערפרן האט זיי לגבי הרמאניטעט מיין אז סרף־כל־סוף, האף ^יך
 פרן זאכן, זעקס פינף, פאראן זענען עם פאר^וירן. גארנישט

 — ערע. פרן פראגע א געמאכט 1אלעמאל־ מיר האב ן^יך וועלכע
 ברירו, יעדן כמעט אז אמרת, אן עם בלייבט דערויף, געקרקט בישט
 איז עם ;ציניזט א ווי איך עמפינד יארן, זייט באקרט איך וואס

 עם וועלכן אין רוי מיר, לגבי גרטגינרנג דער אין ציניזט מער דא
 פניט אין פריינט מייגע פרן יעדן זאגן עם ורעל איך דתאם... איז

 די גענרג פאר געדתאלטן נישט קיינמאל עם ז־האט ער אז אריין,
 ^גיך רוערק. מייגע פרן איז וועלכעם ן ר י רד ט ש צר ררערט מי

 נישט, צרמאל רוייסן זיי אז סמניט, קלענסטע די אין עם דערקען
 ררער איז זאראטרםטר^, מיין גאר שייך וראם שטייט... דארט רואם

 ארמדערלויבטע, אן ווי געזען דערין מער דהאט פריינט מייגע פון
 צען פרעכדתייט?... נישט־אינטערעסאנטע פרלשטענדיק גליק צרכם

 דערפרן געמאכט נישט זיך דהאט דייטשלאנד אין קיינער ארן :יאר
 אבסררדן דעט קעגן נאמען מיין פ^רטיידיקן צר געוויסנס־חרב א

 אריס־ אן פארגראבן. געלעגן איז ער ורעלכן אונטער שטילשווייגן,
 גע־ ערשטן צרם האט וועלכער דענער, א גערוען, דאם איז לענדער

 גע־ איז ארן מרט ארן פיינקייט ־ :אינסקינקט גענרג דערצר האט
 ררעלכן אין פריינט... כלרמרשטע מייגע קעגן ^זריפגעבראכט ורארן

 פאר־ געררען מעגלעך הייגט־צר־טאג רואלטן ^רניווערזיטעט דייטשן
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 פרילינג לעצמן אין זיי האט עס ווי פילאזאפיע, מיין איבער לעזובגען
 דערמיט מער בר^נדעם, געארג ד״ר געהא^טן קאפנהאגען ^ין

 קייב• האב גופא איך - פסיכאלאג? אויסגעפרוורטער אן נאכאמאל
 ע ק י ד נ ע רו ט י ר נ דאם ;געליטן אלעכם דעס פרן נישט מאל

 נאטרר. אינערלעכסטע מיין איז £1408 ץ£11 נישט; מיך באליידיקט
 אי די ליב דהאב איר אז אריס, נישט אבער ש^יסט דאסדאזיקע

 דהאב אווי און איראניע. רועלט־ד־זיסטארישע די אפילו ראניע,
 פון דונער צעשמעטערנדיקן דעם פאר אומגעפער יאר צרויי

 די אין ציטערן, מאכן ערד די רועט וראם איבערשאצונג, דער
 זאלן דייטשן די רר<*גנער": פאל "דעכן ארויסגעשיקט וועלט

 פאר־ און זיין טועה אומשטערבלעך זיך מיר אין נאכאמאל
דער־ עם איז - 1 דערצו צייט גראד נאך איז עם י ן ק י ב י י

 באגריס יך1^ גערמאגער! דתערן מיינע אבטציקנד, — גרייכט?
...^ייך
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 גורל. מיין קען ^יך שיקזאל. א בין איך פארוואם
 אין דערינעררנג די פ^רברנדן זיין נאמען מיין מיט ררעט אמאל
 קייב־ אזעלכער איז עם ווי קריזים, א אין — ארמגעהויערם עפעם
 געוריםן־צרזא־ טיפסטן דעם אין ערד, דער אויף געורען נישט מאל

 איז וראם אלץ, ן ג ע ק ארויסגעררפן אנטשיידרנג, אן אין מעבשטוים,
 בין איך געהייליקט. געפאדערט, געגק-ריבט, געררארן דאמאלם ביז

 איז אלעם דעכה ביי ארן — דינאמיט. בין איך מענטש, קיין נישט
 זענען רעליגיעס — רעליגיע־גרינדער א פרן מיר אין דא גארנישט

 בארי־ דער נאך וראשן רהענט די מיר מרז איך דתמרן, פרן ענין א
 "גלויביקע" שרם קיין ודיל <*יך מענטשן... רעליגיעזע מיט ררנג

 מיר אין זאל איך אז בייזדתאפט, צר בין איך מיין, איך נישט,
 ותאב איך מאסן... די צר נישט קיינמאל רעד ן^יך גלריבן, אליין

 הייליק: פאר דערקלערן אמאל נישט מיך מ׳זאל מורא, שרעקלעך
 דאסדא־ אררים ר ע י ר פ לאז איך פארוראם זיין, משער ררעט איר

 ורערן געטרן נישט זאל מיר מיט אז פארדתיטן, זאל עם ברך, זיקע
 נאך ליבערשט דהייליקער, קיין זיין נישט רויל איך ארמרעכטם...

 גיכער אדער טראצדעכש ארן ל־*ץ... א איך בין אפשר לץ... א
 ביזאהער פאראן געררען נישט איז עם רוייל — טראצדעכש ט ש י נ

 - אמרת. דער מיר אריס רעדט — הייליקע ררי שקרדיקערם עפעם
גע" האט דתייגט ביז ררייל :ך ע ל ק ע ר ש איז אמרת מיין $בער
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 אלע פרן איבערשאצונג — אמרת. ר ק ש דער דהייםן
 דהעכסטער פרן אקט אן פאר פארמולע מיין איז דאם ן: ט ר ודע

 אין גערוארן איז וועלכער מענטשדתייט, דער פון זעלבסטבאזינונג
 זיין זאל איך אז רויל, מיינער גורל דער זשעני. און פלייש מיר
 מיך זאל איך אז מענטש, אנשטענדיקער ערשטער דער
 ערשט איך ...יארטויזנטער פון שקר דעכו צו קעגנזאץ אין פילן

 דעם דתאב איך רואם דאדורך, ט, ק ע ד ט נ א אמרת דעם דתאב
 איז זשעני מיין דערשמעקט... — עמפונדן שקר אלם שקר

 נע־ נישט קייגמאל איז עם ווי נעגיר, איך נאזלעכער... מיינע אין
 ניין־זאגנדיקן א פון היפך דער טראצדעט בין און גערוארן, גירט

 אזע^כער רדי ר, ע ג א ז נ $ ר ע ק י ד י י ר פ א בין איך גייסט.
 רואם דתויך, א פון אויפגאבן קען איך געווען, נישט קיינמאל איז

 אן מיר פון ערשט דערפאר; געפעלט ביזאהער דתאט באגריף דער
 אומ= איך בין אלעט דעם ביי דתאפענונגען. פאראן ורידער זענען

 אמרת דער רוען רוייל פאטובש. פון מענטש דער אויך באדינגט
 מיר ררעלן יארטויזנטער, פון שקר מיטן מלהמדת א פארפירן רועט

 און 1טאיד־ ערדציטערניש, פון אקראמף דערשיטערונגען, דתאבן
 עמעצן נישט קיינמאל זיך האט עם ווי איבערטראגן, זיך רועט בערג

 אינגאנצן דאמאלם וועט פאל-יטיק באגריף דער געחלומט... אזרינם
 מאכט־פארמירונגען אלע גייסטער, פון קריג א אין אויפלייזן זיך
 דער אין אריפגעריסן ורערן ררעלן געזעלשאפט אלטער דער פון

 ורעלן עם :שקר דעם אויף אינאיינעבש אלע באזירן זיי — לופט
 אריף געררען נישט קיינמאל נאך זענען אזעלכע וראם מלחמורת, זיין
 וועד־*ט דער אויף אן זיך ד־הייבט אן מיר פון ערשט ערד. דער

פאליטיק. גרויסע
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 ט ר ע רו ם א וו שיקזאל, אזא פאר פארמרלע א איר רוילט
זאראטרטרא. מיין אין זיך געפינט זי — מענטש?

 אין אשעפער זיין י רר עם ררער ן ר ״-
 ע־ צ א זיין צרערשט מרז דער בייזם, ארן גרטס

צעברעכן. ררערטן ארן שטערער
 ר דע צר בייז דהעכסטע דאם געהערט א וי־ אז

 די ז אבער דידאזיקע גרטקייט: העכסטער
ע.* ש י ר ע פ ע ש

 ביזאהער איז רראם מענטש, שרעקלעכסטער דער כלל בין איך
 זיין וועל יך^1 אז ארים, נישט שליסט דאסדאזיקע ;געורען פאראן

 אין צעשטערן דעם אין לרסט קקדי איך וורילטעטיקםטער. דער
 — צעשטערן, צרכם ט פ ר ק מיין גלייכט רואם גר<י*ד, א

 ררע^-כע נאטרר, דיאניזישער מיין איך געדהארך זאכן ניידע אין
 דער בין ^יך יא־זאגן. פרן ניין־טרן דאם אפטיילן נישט קאן

 צעשטע. דער איך בין דעריבער איממאראליסט: ערשטער
— £x£^א£^^£^ ר ע ר

.3

 פרעגן, געדארפט מיך מ׳דהאט געפרעגט, נישט מיך מ׳דהאט
א ר א מ מ י א ערשטן פרן מריל אינכם מריל, מיין אין גראד רראם

 רריילדאם,אין זאראטרסטרא: נאמען באדייטדער עם ט ם י ל
 יענעכם פרן ^יינציקייט :ארמגעהויערע די באשטייט עם וראם

 ז^רא־ דערפרן. דהיפך דער גראד איז געשיכטע, דער ין1^ פערם
 שלעכטם ארן גרטם פרן קאמף אין געזען ערשטן צרם האט טרסטרא

 איבער־ דאס — זאכן, אלע באוועגט וראם ר^ד, אייגנטלעכע דאם
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 צררעק סבדה, קראפט, אלם מעטאפיזיק, די אין מאראל די טראגן
 שרין ווא־ד־־ט פראגע דידאזיקע אבער ררערק. זיין איז זיך, אין

 ן פ שא ע ג דתאט זאראטרסטרא ענטפער. דער געווען תוך ן א׳
 אריך ער מרז במיל^ :מאראל די טעורת, פאטאלסטן דעמדאזיקן

 האט ער רואם נאר, נישט איין. אים עט ז וראם ערשטער, דער זיין
 דענ־ אנדערער איז ורעלכער ווי דערפאררנג, מער ארן לענגער דא

 עקספערימענטאל־־* די דאך איז דתיסטאריע גאנצע די — קער
 ררעלט־ "עטישער אזרי־געררפענער דער פרן כלל דעם פרן אפפרעגרנג

 ורארהאפ־ איז זאראטרסטרא איז, וריכטיקערע דאם : - ארדנרנג"
 זי, נאר ארן לערע, זיין דענקער. אנדערער איז ורעלכער רוי טיקער
 הייסט דאס - טרגנט אויבערשטע די פאר ורארהאפטיקייט די ד־־זאט

 מאכט ררעלכער "^ידעאליסט", פרן ת ר נ ד ח פ דער צר היפך דעם
 אין מרט מער האט זאראטרסטרא ררירקלעכקייט; דער פאר פליטדה
 ארו רעדן אמרת דעם צרזאמענגענרמען. דענקער אלע ווי ל־ייב,

 — טרגנט. פערסישע די איז ם א ד ן, ל י י פ ט י מ ן ם י ש ט ר ג
 מאראל דער פרן גרפ: זיך בייקרמען דאס מיך?... מען פארשטייט

 מאראיד־יסט פרן גרפ<^ זיך בייקרמען דאם רדארהאפטיקייט, צרליב
 מרי^ מיין אין באדייט דאם - ר י מ ן י א - קעגנזאץ זיין אין

זאראטרסטר:^. נאמען דער

.4

 וראח־*ט מיין וראם פארניינרנגען, צרריי דאס זענען תוך <^ין
 איינמאל פארניין איך זיך. אין אנטהאלט ט ס י ל א ר א מ מ י א

 דעם פאר גערעכנט ד־־זיינט ביז זיך דתאט רועלכער מענטש, טיפ א
 ע; ק י ט ע ט ל י 1 רו ע, ק י ד נ ע ג י ג ט ר ג די ע, ט ר ג די דתעכסטן,

 איז, ורעלכע מאראל^, מין א זייט אנדערער דער פרן פארניין איך
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 5ד — מאכט, און באדייטונג צו געקומען זיך, אין מאראיד^ די ווי
 קריסטלעכע די גערעדט, קאנקרעטער דעקאדאנם, פון מאראל
 ווי קוקן נעגירוגג צווייטע די ^ויף געדארפט מ׳וואלט מאראל.
 דער פון שאצונג דהויכע צו די ווייל אנטשיידנדערע, די אויף

 באטר^זכט, אלגעמיין אין איך דהאלט גוטגינונג און גוטקייט
 פון סימפטאט א פאר דעקאדאנם, פון פועל־יוצא א פאר שוין
 אויפי אן מיט אינאיינעט אוממעגלעך פאר שוואכקייט, דער

 פארניינען איז יא-זאגן דעם אין :לענן יא־זאגנדיק און שטייגנדיק
 אויף אפ קודם־כל מיך שטעל איך באדינג. א ן ר ע ט ש ע צ און
 טיפ א וואם אפצושאצן, כדי מענטש. גוטן פון פסיכאל־־אגיע דער

 קאסט עם וואם פרייז, דעם בארעכענען מען דארף ווערט, איז מענטש
 עקזיסטענץ־באדינגונגען. זיינע קענען מען דארף דעררהאלטונג, זיין
 אנדערש שקר-: דער איז גוטע די פון עקזיסטענץ־באדינגונג די

 רע־■ די ווי פרייז, יעדן פאר זען ן 1ד־ ע וו נישט דאם אויסגעדריקט,
 מ׳זאלצו אז אזעלכע, ט יש נ דהיינו באשאפן, תוך אין איז אליטעט

 אזעל־ ווייניקער נאך אינסטינקטן, גוטגינענדע ארויסרופן צייט יעדער
 צו הענט גוטמוטיקע פון זיך אריינשפארן אן צולאזן מ׳ואל אז כע,

 א ווי בכלל מין יעדן פון רת ו ר צ די באטראכטן צייט. יעדער
 די איז אפגעשאפן, ווערן מוז וואס עפעס, ווי ווידער־*שפרוך,

אמת אן באטראכט, אלגעמיין אין א,x£ 15£81£/\£1^א£^^£^
 נא־ אזוי כמעט - פאטוכש, נארישער א פאלגן, זיינע אין אומגליק

 דאם אפצוש^פן ווילן דער געווען וואלט עם נאריש ווי ריש,
 מענטשן... ארימע די צו שטייגער א רחמנות וועטער-פון שלעכטע

 שרעקלע- אלע זענען גאנצע דאס פון עקאנאמיע גרויסער דער אין
 באגע* די אין יידנשאפטן,1?־ די )אין רעאליטעט דער פון זאכן כע

 מאם אומבארעכנבארער אן אין מאכט( צו ווי^ן אין רונגען,
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 אזוי־גערד־ די גליק, קליינעבם פרן פארבם יענע רדי נויטווענדיקער,
 לעצ־ דער מ׳זאל אז איינזען, האבן ערשט מ׳דארח "גרסהייט"; פענע
 שענקען בכלל ^ינסטינקט־שקרדיקייט, איז באדינג איר ודייל טער,

 דער פאר באווייזן צד גרדנט שטארקן א דהאבן ורעל איך ארט. אן
 פדן פאלגן ^דמהיימלעכע ^דמגעהויער די געשיכטע גאנצער

 1־1זס41א£5 די פדן פראדדקט דעמדאזיקן ם, ז י מ י ט פ א

 רואם ערשטער, דער געווען איז וועלכער זאראטדסטר^, קס.71?41
 דעקאדענט אזוי פדנקט איז אפטימיסט דער אז פארשטאנען, דהאט

 ע ט ד ג :זאגט שעדד־^עכער, פשר^4 אדן פעסימיסט דער ווי
 פאל־ חת. מ א פ ע ד נישט ל א מ נ י י ק ן ד ע ר ן ש ט נ ע מ

 אייך ן ב א דה נעטטן ע ש ל א פ ן ד ס ע ג ע ר ב שע
 ע ט ד ג די פדן שקרים אין ;ן ז י וו ע ג נ א ע ט ד ג די

 אלץ ן. ט י דה ע ג אדן ירן בו גע ארן וו גע איר זענט
 פאר־ אדן פארשקרט גרדנט אין טיף ביז ^יז

 נישט גליק איז וועלט די ע. ט ד ג די דדרך ט י י ר* ד
 גדטמדטיקע די בלריז גראד אז אינסטינקטן, אזעלכע אויף געבויט

 אלץ אז פאדערן, צד געפינען; גליק ענג זייער דא זאלן סטאדע־חיות
 גדטגינעג־ בלוי־ן^ויגיק, סטאדע־חידה, מענטש", "גדטער ווערן ז^ל
 ספענסער דהערבערט הער ווי ־אדער, — נשמדה״ ״שיינע דיק,

 דעט אוועקנעמען געדהייסן וואלט דאם אל־^טרדיסטיש, דוינטשט,
 מענטשהייט די געהייסן וואלט דאס כאראקטער, ן ס י ו ר ג זיין לעבן

 אראפ־ כינעזערטדט שפלדיק פדן מדרגד־ז א אויף אדן קאסטרירן
 אט ... 1 ט וו ד ר פ ע ג ן ע מ ט א דה דאס אדן — ברענגען.

 אן רדפט זין דעס אין ל... א ר א מ גערדפן מען האט דאס
 אנ־" דעם אט אדן מענטשן" לעצטע "די אט גדטע די זאראטדסטרא

 שעד" ם דע ווי זיי ער עמפינדעט אלץ פאר סוף"; פדנם הויב
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 עק־ ריער אדורך שלאגן זיי ררייל מענטש, מין לעכסטן
 דעט אויח ווי צוגלייך רת מ א פרן חשבון דעם אויף זיסטענץ
נפט. ו ק צו דער פון רתשבון

 אלעמאל זענען זיי ן, פ א ש נישט קענען זיי - גוטע ״די
- סוף פון אנדתויב דער

 נייע ^ויף ררערטן ע י י נ שרייבט וואס דעט, קי־ייצן זיי -
 די קרייצן זיי קרבן, א פאר ך י ז צוקונפט די ברענגען זיי לוחות,
מענטשן־צוקונפט! גאנצע

 סוף... פון אנדהויב דער געווען אלעמאל זענען זיי - גוטע די
 אויך זאלן ווע^ט־פארשווארצער די שאדן א פאר וואס און

 שעד- דער איז גוטע י ד ן ו פ ן ד א ש ר דע ברענגען, נישט
שאדן." לעכסטער

.5

 - איז גוטע, די פון פסיכאלאג ערשטער דער זאראטוסטרא,
 מענטש דעקאדאנס־מין א ווען בייזע. די פון פריינט א — ממילא

 גע" דאס האט מין, העכסטן פון ראנג דעם צו ארויפגעשטיגן איז
 שטארקן דעט דהיפך־מין, זיין פין חשבון אויפן נאר געשען קאנט

 אין שטראלט סטאדע־חידק די ווען מענטש. מין לעבנם־זיכערן און
 אראפגע־ מענטש ־ אויסנאט דער מוז טוגנט, ריינסטער פון גלאנץ
 יעדן פאר פח^עטענדירט שקר דער ווען בייזן. צוט ווערן שאצט
 דעט מען מוז אפטיק, זיין פאר "אמרת" רוארט דעם אויף פרייז
 זאראטוסטרא נעמען. ערגסטע די צווישן אפזוכן ווארהאפטיקן אמת

 די פון דערקענטניש די אז זאגט, ער ספק: קיין נישט דא אזט2?־־
 דעם פאר פארשאפט גרויל גראד אים האט "בעסטע" די פון גוטע,

 אוים־ פליגל איט זענען עקל קן י דאז מ דע פון בכלל; מענטש

142



 פארהרילט ער - צרקרנפטך, ררייטע אין "אררעהצרפ^יען גערראקסן
 <*יבערמענטשלעכער רעלאטירר א מענטש, טיפ זיין אז גישט,

 ^יבערמעבטשלעך ע ט ו ג די מיט פארגרלייך אין גראד איז טיפ,
 איבערמענטש זיין אנגעררפן ררא^טן גערעכטע ארן גרטע די אז
...ל וו י י ט

 באגעגנט, האט אריג מיין רואם מענטשן, דהעכםטע "איר
 געלעכטער: פארבארגן מיין ארן אייך אין צררייפל מיין איז דאס
 — אנגעררפן איבערמענטש מיין וראלט איר משער, בין איך

!טייוול
 אז נשמדה, אייער מיט גרויסן דעכש איר זענט פרעמד אזרי

 אין ך ע ל ק ע ר ש גערוען איבערמענטש דער וראלט אייך פאר
גרטקייט..." זיין1

 מען דארף אנדערש ערגעץ נישט ארן ארט דאזיקן אריפן
 דער רויל: זאראטרסטרא וראם פארשטיין, צר כדי ארועקשטעלן, זיר
 י ר ז א רעאליטעט, די קאנציפירט קאנציפירט, ער רראם מענטש, מין

 נישט איר פרן איז שטארק-ער גענרג דערצר איז ער :ז י א י ז י רר
 אלדאס דהאט ער א, רפ ג זי ז אי ער אפגעררקט, אפגעפרעמדט,

 ט י מ ר ע ד זיך, אין אפילר איר פרן רעטענישפרלע ארן שרעקלעכע
פארמאגןגרריסקייט... מענטש ר ע ד ד א ק ט ש ר ע

.6

 אריסגעקליבן זין אנדערן אן אין נאך אריך דהאב איך אבער
 ערן־ אן ררי אצייכן, ררי איממאראליסט ררארט פארמירדאם

 ררעל־ ררארט, דאסדאדקע האב איך רראם שטאלץ, בין ן^יך ;צייכן
 האט קיינער מענטשהייט. גאנצער דער פרן אפ מיך גרענעצט כעם
 ר ע ט נ ר א ררי מאראל קריסטלעכע די געפילט נישט ג^ד
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 אינגאנצן איצט ביז א ררייטבליק, א דהויך, א געהערט דערצר ויך:
 די אפגרינטיקייט. טיפקייט פסיכאל־־אגישע ^רמדערהערטע

 דעג־ אלע פרן צירצע די גערוען ביזאדהער איז מאראל קריסטלעכע
 מיר פאר האט ווער דינסט. איר אין געשטאנען זענען זיי — קער,

 דהויך ־ גיפט דער רועלכע פרן דהיילן, די אין ^ראפגעלאזט זיך
 < ר א וו ש ר א פ ־ ט ל ע וו ר ע ד - אידעאל מין דעט פרן

 צר גערואגט גאר אפילו דהאט ררער ? ארויף שלאגט — י ג נ ר צ
 מיר פאר געורען בכלל איז ורער ? ד־זיילן זענען דאס ז א אנען,

 זיין גיכער נישט ארן ג א ל א כ י ס פ פי^אזאפן די צרוישן
 ^־■ז מיר פאר ? ״^ידעאליסט״ שוויגדל", ,דהעכערער היפך,

 דער זיין צר דא אגיע.“פסיכאל קיין געווען נישט ל־^גמרי נאך
 ל י י וו :פאטרם א אלנפאלס איז עם קללדה, א זיין קאן ערשטער

 דער ערשטער... דער ווי ך י ו ט כ א ר א פ י מ
געפאר... מייד איז מענטש צרם עקל

.7

 רואם אפ, טיילט מיך רואם — פארשטאנען? מיך מען דהאט
 פרן רעשט גאנצן דעכם קעגן זייט דער אין ארועק שטעל־^ט מיך
 מא־ קריסטלעכע די דהאב איך רואם דאם, איז מענטשדהייט, דער
 ורארט, א אין גענויטיקט מיך איך האב דעריבער ט. ק ע ל פ ט נ א ראל
 דא יעדן. צר ארויספאדעררנג אן פרן זין דעבם אנטדהאלט וראם
 פאר איך דהאלט אויפגעמאכט ויגן1< די פריער דהאבן צר נישט

 אויפן דהאט מענטשדהייט די רואם ן^רמציכטיקייט, גרעסטע די
 אינסטינקט, גערוארן איז רואם זעלבסט־אפנארעריי, א פאר גערויסן,

 יעדע לארזאליטעט, יעדע געשען, יעדעם ררילן פרינציפיעלן א פאר
מטבע־פעלשרנג א פאר זען, צר ט ש ני ווירהלעכקייט
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 קריסטנ־ דעט בנוגע בלינדדהייט די פארברעכן. צו ביז 1001015
 — ק 8 5צ0£11£א0£ ן כ ע ר ב ר פ דאם איז טובם
 די יארטויזנטער, די ן... נ ע ל דעם קעגן פארברעכן דאם

 אלטע די און פיל-אזאפן די לעצטע, די און ערשטע די פעלקער,
 <זראפרעכע־ געשיכטע דער פון מאמענטן זעקס פינף, - ווייבער
 די איינע אלע זענען פונקט דאזיקן זיבעטן־-אין אלם מיך נענדיק,
 "מאראלישע דאם געררען איזביזאהער קריסט דער ורערט. אנדערע

 ררעזן/ "מאראל־־יש ם יל א און, - גלייכן אן קוריאז א רועזן",
 גופא ך זי לייכטזיניקער, פוסטער, שקדרהאפטיקער, אבסורדער,

 פון פאראכטער גרעסטער דער ווי ,ר ע כ ע מ ד ע ש
 די פארשטעלן. חלוט אין געקאנט זיך רראלט מענטשד־זייט דער

 צו ורילן פון פארם בייזארטיקסטע די — מאראל קריסטילעכע
 דהאט וואט דאס, מענטשדתייט: דער פון צירצע אמתע די ליגנט,

 מאכט טערדת אלם טעורת דער נישט פ^רדארבן. זי
 דער ט ש י נ ביילד, דעמדאזיקן אט ביי אויפציטערן מיך

 אין דיטציפלינירונג, אין ורילן", "גוטן אין מאנגל יארטויזנטלאנגער
 זיך ררייזט וועלכער זאכן, גייסטיקע אין מוט אין אנשטענדיקייט,

 נאטור, אין מאנגיל דער איז עם — :זיינעט זיג דעט אין ארוס
 ומנא" א די וראם פאקט, גררילנדיקער פולקוט דער איז עט
 אויסצייס גרעםטע די דערדהאלטן מאראל אלם האט גופ<ז ר ו ט

 אימפע־ קאטעגארישער אלם געזעץ, אלם געבליבן איז און נונגען
 טועדה זיך רוייט אזוי י... הענגען מענטשהייט דער איבער ראטיור,

 מענטש־ אלם נאר פאל״ק, אלם ט ש י נ יחיד, אלם ט ש י נ זיין,
 פון גרונט־אינםטינקטן די פאראכטן געלערנט מ׳האט אז י... דהייט
 "גייסט", א "נשמדה", א ^זויסגעטראכט מ׳האט אז ;לעבן
 דעם אין עמפינדן געלערנט מ׳האט אז מאכן; שאנד צו לייב דאם בדי
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 <ןומריינםן עפעס געשלעכטם־ליבע, דער אין ל־״עבן, פון תנאי
 אויס־ צום נויטררענדיקייט טיפסטער דער אין געזוכט מ׳דהאט אז

 ורארט דאסדאזיקע )-שדין עגאיזט ן ג נ ע ר ט ש דעם אין ורוקם,
 אין אומגעקערט מ׳זעט אז פרינציפ; בייץ דעם (— לשרן־הרע! איז
 אין אינסטינקט־פארלייקענונג, און ירידה דער פון סמנים טיפישע די

 אין שורערגערויכט, אין פארלירן דעם אין "אומעגאיסטישן", דעם
 י( ר ע ג א נאענטסטן־ב —) נאענטסטן־^יבע און "אנטאיכונג" דער
 אין ט ר ע רו דעם !<^יך זאג וראם ררערט, ן ר ע כ ע דה דעם

 דעקא־ אין זיין גופ<* מענטשהייט די זאל • ווי !...ן י י א ך י ז
 איז זיכער, איז עם וואם — געררען? שטענדיק דאס זי איז דאנם?

 אוי־ ווי דעקאדאנם־ורערטן נאר ט נ ר ע ל ע ג זי מ׳דהאט אז דאם,
 דעקאדאנס־מאראל די איז אנטאיכונגס־מאראל די ווערטן. בערשטע

 איבערגע־ גרונט" צו גיי "איך פאקט דער £x£^א£^££^
 גיין"- גרונט צו אלע זאלט "איר אימפעראטיור: דעם אין זעצט

 איינ־ דידאזיקע אימפעראטירוי... דעם אין ז י ו ל ב ט ש י נ און
 אנט־ די געווארן, געלערנט היינט ביז איז וועלכע מאראק", ציקע

 ט נ י י נ ר א פ זי סוף, צובם רדילן א ארוים ררייזט איכונגם־מאראל,
 מעג־ די אפן געבליבן וואלט דא — לעבן. דאס גרונט טיפסטן אין

 אנטאר־ פון מצב אין זיך געפינט מענטשהייט די נישט אז לעכקייט,
 פריסטער־מין, דער מענטש, מין פאראזיטישער יענער נאר טונג,

 דער צו דערהויבן ליגגעריש מאראל דער מיט זיך דהאט וועלכער
 דער אין דהאט וועלכער — ווערט־באשטימער, אירע פון מדרגדה

 ארן ...ט כ א מ צו מיטל זיין דערשפירט מאראל קריסטל־־עכער
 פון פירער די ל־־ערער, די אזוי: דאם איך פארשטיי באמרת

 אריך געררען זענען אינאיינעט, אלע טעאלאגן מענטשדהייט, דער
איבערשאצונג די ו ע נ א ד נ ו פ :דעקאדענטן אינאיינעט אלע



 מאראל... די פרנדאנען לעבנס־פיינטשאפט, אין ווערטן אלע פץ
 אידיאי די — מאראל :ד* א ר א מ ר דע פרן ע י צ י נ י פ ע ד

 נרקם ך י ז הינטער־כוונדת דער מיט דעקאדענטן, פרן נדנקראזיע
 לייג איך דערפאלג. מיט ן ר א — ן ב ע ד״ אין זיין צר

- דעפיניציע. דערדאזיקער אויף גוערט

.8

 קיין אצינד האב איך - ? פארשטאנען מיך מען דהאט -
 שוין געזאגט דתאבן נישט עם זאל איך וראם געזאגט, נישט ודארט

ע נטפל א זאראטרסטרא-די פרן מויל דעט דררך יאר פינף פאר
 האט רואם געשעעניש, א איז מאראל קריסטלעכער דער פרן נג קר

 אויף קלערט עם ווער קאטאסטראפע. אמתע אן גלייכן, זיין נישט
די שפאלט ער - שיקזאל, א שסמסש, א איז איר, ררעגן

 אים, פאר מ׳לעבט דתעלפטן. צוריי אין מענטשן די פרן געשיכטע
 געטראפן גראד האט אמרת פרן בליץ דער איבש... ך א נ מ׳לעבט

 עם ררער אלעם: פאר דתעכער געשטאנען ביזאהער איז וראם דאס,
 קרק א זאל דער געווארן, צעשטערט איז דא ס א רו פארשטייט,

 רואם אלץ, הענט. די אין געבליבן עפעם נאך איבש איז עם צי טרן,
 די ווי געווארן דערקענט איז "אמרת", געהייסן ביזאהער דהאט

 פרן פארכש ארנטערערדישסטע ערמותדיקסטע, שעדל־^עכסטע,
 - "פארבעסערן" צר מענטשדתייט די תיררץ, פררמער דער $ שקר

 בלרט־אריבש ן, ג י ו ז ר צ ס י ר א גרפא לעבן דאס ערמד־ז, די ווי
 אנט־ האט עם ווער ...ם ז י ר י פ מ א וו י וו מאראל מאכן. צר

 ארמורערט דעס אנטדעקט דערמיט צרזאמען האט מאראל, די דעקט
 געגלריבט; מ׳דהאט אדער מ׳גיד^ריבט וועלכע אין ווערטן, אלע פרן
 פאר אפילו די אין פארערטסטע, די אין מער יישט זעט ער

ו 47



 יער עח*ורירדיסם, עפעם מענטש פרן טיפן דערקלעדטע ק י ל י י דה
 ווייל־י פאטאל, אויסררררפן, פרן מין פאטאלסטן הם ע ד דערין זעט

 דער־ "גאט" ב^גריף דער באצריבערט.,. ן מ א דה י י ז
 אלדאם איס אין - לעבן, צרט באגריף ־ קעגנזאץ א ווי פרנדן

 טריט־האס גאנצער דער לשון־דהרעדיקע, פארסמנדיקע, שעדלעכע,
 י צרזאמענגעבראכט איינדהייט שרעקלעכע א אין לעבן דעבם קעגן
 דעם כדי דערפרנדן, רועלט" <^מתע וועלט", "יענע ב^גריף דער

 איז ורעל־^כע רועלט, ר ע ק י צ נ י י דער ביי אפצרנעמען ווערט
 <^ריפגאבע שרם קיין זין, שרכם קיין ציל, שרבם קיין פאראן,-כדי

 דער ? רוירקלעכקייט ערדישער ^הרנזער פאר איבערצרלאזן נישט
 "ארמשטערבלעכע אריך אפילר לסוף "גייסט", "נשמדה", באגריף
 — קראנק עם כדי פאראכטן, צר לייב דאס כדי דערפרנדן, נשמה״,

 ערנסט פארדינען וראם זאכך אלע לגבי כדי מאכן, -צר,"דהייליק׳
 דיעט, גייסטיקער ררוינרנג, דערנעררנג, פרן פראגן די לגבי לעבן, אין

 שוידערהאפטן א ארויסצרורייזן ורעטער ריינלעכקייט, הראנקן־פלעגע,
 — נשמדה״ דער פרן ״תקרן דער געזרנט דעכו אנטשאט !לייכטזין

תשרבדה־קאנוררלסיע צווישי שםסץ א דהייסט דאם
 צרזאמען דערפרנדן "זינד" באגריף דער דערלייזרנגס־היםטעריעי ארן
 "פריי־ באגריף דעם פייניקרנג־אינסטררמענט, צרגעהעריקן דעם מיט
 ארמ־ דעם כדי פארפלאנטערן, צר אינסטינקטן די כדי רוילן", ער

 אין !הטרר4נ צרוייטע א פאר מאכן צר אינסטינקט! די צר צרטרוי
 דער "זיףגרפ^פארלייקנדיקן" פרן "ארמעגאיסטישן", פרן באגריף

 דאם פרן ווערן ־ ט ק א ל ע ג דאם דעקאדאנם־סימן, אייגנטלעכער
 בטט־4זען די ן־מער־זיין־נרצן־געפינען, ע נ א נישט־ק דאם שעדלעכע,

 די פ^י בכלל, צייכן ־ ווערט דעכה פאר געמאכט צעשטעררנג
מענטש! אין "געטלעכע" דאם פאר "הייליהייט/ די פאר "פליכט",
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 ן ט ו ג פץ באגריף אין - שרעקלעכסטע דאם איז עם — ענדלעך
 שרראכע, אל״דאס פרן זייט דער ן^ויף זיך געשטעלט מענטש

 דאס פרן צויליב־זיףגופ^ליידנדיקע, ארמגעראטענע, קראנקע,
 פרן געזעץ דאם - ן, י י ג ט נ ו ר ג צו ף ר א ד אם וו אלץ,

 פאר־ דעס פץ געמאכט <^ידעאל אן געקרייצט, ב י ו ל ק פ א
 יא־זאגנדיקן, דעם ורוילגעראטענעבם, און שטאלצן דעט לייקענען

 דער־ — מענטש צוקונפט־גאראנטירנדיקן צוקונפט־זיכערן, דעט
 דעם אין און ...ר ע ז י י ב ר ע ד ויצטער דהייסט דאזיקער
 מאראלו- אין ווי גערוארן געגל־^ריבט איז אלעט

— £0מ\/5£2 ״ע1ז^א4£!

.9

 קעגן ם א ז י נ א י ד - ? פארשטאנען מיך מען דתאט -
געקרייציקטן... דעכם



אייניק^יט. ארז רום

.ו
שדין זיצססר לאבג ווי

? גורל דתארטן דיין ^ריף
 אריס נאך מיר ררעסטד בריען !זיך דהיט

 איי, אן
באזיליטקן־איי א

פיין. לאנגער דיין פרן

 פדן לענג דער אין זאראטוסטרא זיך ש^ייכט וראם
— בארג?

 טריב, צערוייטיקט, חשד, פדל
 — לריערט, ער לאנג פדן

 בליץ, א פלרצלינג אבער
 דרנער א אימדהדיק, ד־זעל,
 :תהרבש פדן ארריף שלאגט היטל צרכם

 זיך טרייסלט אפילו בארג דעט -
איגגעררייד... דאם
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בליץ און דהאס ווו
- דה, ל ל ק א איינס, זענען געווארן

 זאר^טוסטראס פון זיץ דער איצט איז בערג אויף
צאת,

וועג. זיין זיך ער שלייכט וואלקן מור^דיקער א

 :מקוט-־מקלט א ס׳דהאט ווער זאל, אנטלויפן
!פארצערטלטע י^יר אריין, בעט אין

 דהימל־צעלט, איבערן דונערן זיך קייקלען ^יצט
 געבעלק און מויער וואט אלץ, ציטערט איצט
- אמדתן שוועבל־געלע און בליצן צדקן איצט

ט... 1יד־ ע ש זאראטוסטרא

.2

מטבע, דידאזיהע
רועלט, די ס׳צ$לט רועלכער מיט

- כם, ו ר
 אן, מטבע די אט איך ריר דהענטשקעס מיט
פיס. מיינע ר ע ט נ ו זי איך טרעט עקל מיט

? באלוינט זיין רויל ר ע וו
פארקויפלעכע... די

אוים שסרעקט איז, ק י ל י ב רוער
דהענט פעטע די

 וועלט- גארעד דער פון בלעך־קליגג־קלאגג דאזיקן צום
!רובם צובט
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 ך קויפן זיי ט ם ל י רו —
 קריפן. אלע מען קאן זיי

 י סך א צ^^ נאר
!*“בייטל פרק א מיט קלינג

 זיי, ו ט ס ק ר א ט ש אזוי —
ט... נ ג ר ט זייער שטארקסטו

טוגנטדהאפט. אלע זענען זיי
מחותניבש. זענען — טוגבט און רובם

 שטייט, שרין וועל״ט די לאנג ווי
 טוגנט־פלאפלעריי פאר צאלט זי

- רובם, ליארעמדיקן מיט
גערודער... אזא נאר מיט ט פ ע ל וועלט די

טוגנטד־זאפטע אלע די פאר
זיין, שולדיק איך רריל

 גרויסער יעדער מיט דהייסן זיי פאר איך וריל שולדיק
1שרלד

 רוכם־טר$מפייטערס 1אל די פאר
 - רדאריכם, א ווי גאודה מיין ווערט
 מיר זיך וויל אזעל־־־כע צרוישן

זיין... נידעריקסטער דער

מטבע, דידאזיקע
 וועלט, די ס׳צאלט וועלכער מיט

— רובם,
?ן, מטבע די אט איך ריר ד־זענטשקעס מיט
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פיס. מייגע ר ע ט ג ו א זי איך טרעט עקל מיט

.3

- !שטיל
— 1 איך ע ז גרויטעם - זאכן גרויסע פון

שווייגן מען זאל
:גרוים רעדן אדער
מיין! חכמדה אנטציקטע גרוים, רעד

— ארויף קוק איך
ל-יכט: ימען שווימען דארט

ליארם!..* טויטנשטילער א שורייגן, א נאכט, א
- צייכן, א זע איך

ורייטן רוייטסטע פון
צו אראם פונקלדיק שטערן־פילד א לאנגזאבש נידערט

מיר~

.ז

!זיין פון שטערן דתעכסטער
אייביקייטס־געשטאלטז פון לוד־ז

— מיר? צו קומסט דו
ד־זאט, געזען נישט קיינער רואם
- שיינקייט, שטומע דיין
- פליק? מיין פאר נישט פארשררינדט זי ווי?

נויטרוענדיקייטן פון צייכן



אייביקייטסעעשטאלט! פרן לוח
ד^ך: דאם ורייטט דו אבער —

דהאסן, אלע וראם
 ליב, איך אליין נאר רואם

ביסט! ק י ב איי רואם —
! ביסט ק י ד נ ע וו ט י ו נ רואם

 נויטררענדיקייט נאר אייביק
צעפלאקערן. טרט ליבע מיין

נריטררענדיקייט! פרן צייכן
זיין! פץ שטערן דתעכסטער

דערגרייהט. רוונטש קיין נישט רואם —
באפלעקט, ן י י נ קיין נישט רואם

 זיין, פון א י אייביקער
יא: דיין איך בין אייביק
- 1 ט י י ב י י א א דיך, ליב איך ודייל
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