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ש .יאַנאָווסקי אָנדענק  -קאָמיטעט
לאָס אַנדזשעלעס,

קאַליפאַרניעץ --

7591

2882

אוסהסט

צאפטסאאצ 5
)4
-6
8ב3פן
(פ9
84

פט 8122 8061 8}0068

פדהאם

|!/8ז אן

צהה-אהטסוםט

0646

. 4631 4א 66441, 802מזנתס 141:0076101 ):ע/פצסמג . 1מ 5עס +חפ1זעססס
 56168002 62, 84010111806, 4.5.11. 7פס1 ,

ןעט

0חא א?058 2מ8קאן
8אקםפזאזי
"א8עאמתמסא
עפדאום

ת ,ם 0681,

 48שש גע עז

. 8ס}! )08610410781

יאַנא

ווםקי

אי

ן

ער שטער

מ יו =
/

| ש .יאַנאַווסקי אַנדענק-קאַמיטעט
ה .רויזענב?אַם  --עױפּאָזיצער.
אליעזר דאָרין  --פּאַרזיצער
יװסף פיל7לעס  --סעקרעטאַר

אליהו טענענהאָלץ  2פיואַץ-סעקרעטאַר

היימאן יפה
הערי און לוסי לאנג
מלכה:חפץ טחמאן
מאיר וויינטרויב
אברהם פיללער
שמואל אשרי
סעם טאָץ
וויליאם נאַטאַנאָן
זיים שאַפּיראַ
אסתר שומיאטשערהירשביין
איזידאָר סטעמאָר
 1אזאָליס
משה קאַפּלאַן
י .מאסקאוויץ
ר .מאסקאויץ

מאָסקאָװיץ,
מאָיס.קאָטיץ
נאַטאװַ.מאָן,
קאַפּלאַןמ,שה
שאַפּיראחָי.ים און קינגא .ד"ר
גדליפ.ה יבה ,שרה
הײמאַאןון
אַזאגָ.ליס ,פעלן:עס  ---יפה.
געראָ.1װיץ,
װײנטרױמבא,יר
חפץ'טחממלאכַה ,טאָס ,סעס
ראָט
אָטרִי .שמואל
טעגענהאָאליץה,ו דאָרץ ,אליעזר שורה :צוויי--ט-ע
פיללער ,אברהם טיללעסי,וסף
סטענאָו ,איזידאָר טיללעפסר,י
רעכטס{פן שורה ערשטע
לינקצסו):
שומיאַטאסשתערהירשבײכןר,אַבלאָטא,לקנת לאַנג ,הערי
גאָרדין,אַבא
און לאַנג לוסי

אינהאַלט-פּאַרצייכן
ערשטער

טײל

הקדמה  = += --יי טט זיח חה חים שש השע דיה יה 0 0222
1

קינדעריאָרן == == --י = די דיי אה שאה שיט אהת א איה 2222

א . פאַרגעסעניש  -=-חי די זיך היה חסך חיש זי הין הי

.2

11

ש .י .געראָטן אין טאַטן -- -- -- -- -- --

+ 3+

ש .י .האַסט דיסציפּלין  = == ---חדת סח יחה די

ד.

ש .י .האָט אַ מיסיע = == =ײ חך הי דוד די

יוֹגנמֿ} חי -חד חח חי דוה דיה חין חל ייה מחיח חשה חחיט חס היח היה
א.

ניט קיין חובב-ציון און ניט קיין עם-עולמניק

ב .שאולקע דער משוגענער פּראַגעסישטעלער --
ג . ש .י -גייט ניט אין גימנאַזיץ =-- == == -
ד.,

די גייסטיקע

שטאַלניסעריײ:

= -חײד הײך הי דיה

א

ר יט

1

די שיינץ ליטעראַטור א

.2

די רוסישע קריטיקער חק חחהה חחיה החק החקה יקה

2

אומלעגאַלע ליטעראַטור דיה חחיה שקקן דשח חיק

ה .פּרשה לדילך  == == --שש דיי זיך הוה דיה היה היה

הקדמה---
ש .יאַנאָװסקי  --דער פּיאָנער פון דעם פרייהייטלעכן
|
געדאַנט אויף דער יידישער גאָט
ש .יאַנאָטװסקי אי אַ פּיאָנער פון דעם פרייחייטלעך סאַציאַליסטישן געדאַנק
אױף דער ײדישער אַרבעטערגאַס .ער איז דער ערשטער ,װאָס האָט געבראַכט
צוס יידישן אַרבעטער די אידעע פון אַ פּרײער שטאַטלאָזער געזעלשאַפּט ,ער האָט
עס באַװיזן צו טאָן מיס זין זײער געראָטן פאַרטראַכטער אט זײער שי קלאָר
געשריבענער בראָשור װאָס װילו די אַגאַרכיסטן?" װאָס איז דערשיגען אין
לאַנדאָן אין  ,0981דאָט הײסט מיט  76יאָר צגריק ,אט אס דערגאָך פיל מאָל
איבערגעדרוסט געטשָרן סטײ אי אֲריגִינאֵַל אט סײ אץ איבערזעצונגען אויף
אײויקע שפּראַכן.
צו זײן
ערשט
דער
רעטער ,אט
אַלײן ,זײנע

דער ע רש ט ער אי אַ גרויסע זכיה ,װאָס מיקען נישט דופּליצירן.
בלײבט אױף שטענדיץ דער װעגװײזער ,דער שטעג:אויסטי
ער
מיר אַלע װאָס זײנעו געקומען שפּעטער װערן כמעט װי פו זיך,
נאָכפאָלגערס ,זײגע תלמירים.

ש .יאַנטטװסטי איז געשטאַנט ,סײ אי לאָנדאָן א סײ אט גיישרק ,ביים
ריגעלע פון דער אַרגאַניזירטער אַרבעטער-באװעגונג .מיט זײן פען ,װאָס האָט
געטאָן פאַר אים די שליסוס פטן א שװערד ,האָט ער געסעמפט אוסדערמידלעך
און אומדערשראָקן טעט קאָרופּציע ,טליין קעפּלדיקײט ,מיסברויכן אין דער פּראָ-
פעסאַינעלער ארבעטעריבאַטעגונג ,ש .יאַגאַװסקי אי געגאָנגען זײן אײגענעם
װעג פון דורכגעטראַכטו ראַדיקאַליסם ,אש לײץ מאָל ניט הינגעריסן געװאָרו פון
מאַסרפּסיכאָז און חיסטערישער ,ראַדיקאַלעכץײ ,ער האָט מיט זײן גאַנצער קראַפט
פּן רעאַליפּאַרשטענדעניש אט געזונטער לאָגִיט באַקעמפט דעס אױפגעבלאָזענעם
אוו אויפגעבלעזלטן ליגטידם ,װאָס איז גיט געטען קין פּועל יוצא פן מאַססימאַלער
רעװאַלוציאָגערישסײט ,נֹאָר א רעטלטאַט סט אויסגעלונקעגעסט אט פאַרװירטן
ש .יאַנאָטסקִי האָט געהאַט ט סלטָר סאָפּ ,ער האָט פאַרמאָגט אַ
!כל'היטר.
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זיך געשאפו אַן

8

אבא
סיוטעז

אײגנארטיקן

אַרבעמער -באַװעגונג

פון

טידעאַליזם

אוו סײ אי

און

אײגער
צװײיפל,
יפער

רעאַליזס

דער

אַרגאַניזירטער

דעם פּרײהײטלעד סאַציאַליסטישן געזאַנט.
מוטיקע קעמפער פְאַר סאַציאַלן יושר ,פאַר

אוודזער גרויסער דור פון
געזעלשאַפּט װאָס איז גרונטגעפעסטיקט
יסודות,

סײ

טין

גאָ רדין

אױיף

ראַציאָנאַלע

מער

און מער

8

עטישע

אָטידער דור פן טיטאַנעו האַלט בײם אַװעקגײן אין דער אײביקײט אַרײן.
פון די אױיסגעצײכגטע פּערזעגלעכקײטן פן אַטידעם ריט" דור אי ,אָן
געען דער גײסטרײכער ,העכסט שאַרפזיניקער ,דער טרוימער מיט 8
פאַרשטענדעגיש סאר דער האַרטער װירקלעכקײט  --ש .יאַגאָװסקי .,ער

האָט זיכער געלעבט אוו געקעמפט צװאַמען מיט די בעסטע זי פון אָטידעם היםי
טאָריש אויפּטוערישן דור .װער עס האָט געלעבט א געאָפּפערט זײן לעבן אין
סאַמף פּאַר אַ בעסערער ,שענערער און מער טשרדיטער צוקונפט ,אץ זײן בײט,
האָט געלעבט פאַר מלע קומעדיקע זוובאַליכטעגע צײטן ,װען אי עס גערערט
געװאָר ,װען די אויפטוען פון די מאַסן און פון די פירנדיקע פּערזענלעכקײטן
װערן רעקאָרדירט און פאַרפיקסירט אין מאָמלמעוטאַלע װערק ,אַזױ אַז דער צאָן פון
פאַרגעסעניש זאָל ניט װאַגן
גרויסצוגיקע אוגטערגעמונגען.

זיך

צוצןרירן
|

העראָאישע

בן זײערע
|

געפּעכטן

טן
2

 = אױף אונדה די אַביסל שפּעטער געקומענע ,ליגט דער גאָר שװערער ,אטצוגלײך זײער אָנגעגנעמענער ,חוב צן פּאַרשרײבן לדורות די כראָניק פון יענער
גראַנדיעזער עפּאָכע
אוצאױיסבלײכבאַרע

פן ,שטורעם און דראַנג" ,אוו איסמאָלו מיט דרײיסטע
פאַרבן די פּאַרטרעטן פון יעבע מײסטערס פון פרײהייטלעכן

|
טאַבצּיאַליראַדיקאַלן געדאַנט און בראַװער באַדײטפולער טאַט,
מע טען נישט געבן קײן פולן פּאָרטרעט פון ש .יאַנאַװטקי,
זברון

פאַרדיוגסטן

זײנע

פאַרקייטלונג
באַװעגונג

מיט

האָט

יאָנאָװסקי אי

פֿאַרן ײידישן

באַשטימטע
דורכגעמאַכט
ביש

אַָ רגאַ

ראַדיקאַליזס

עמאַפּ,
פּאַר

דעם

סײדן

װאָס דײידישע
לעצטן

אָפּפרישן איץ .

דאָס װערט

געטאָן אין

אָרגאַניזירטע

אַרבעטער:

יאָרהונדערט.

טיבער'האַלבן

פּאַרבונדן מיט אַטידער באַװעגונג,

ש.

מיקען קים פון

איר אוו זי פון אים נישט אָפּטײלט ,ער איז געװען במשך פו יאָרן דער רעדאַסטאָר
,ערעכטיקייט" ,אַרויסגעגעבן פט  איוטערגעשיאָגאַל לײײידיס גאַרמענט װאוירי
פון ג
סערם יוביאָוי.
ט .יאַנאָטסקִי איז געװען דער רעדאַקטאָר פון דער פא"ש
פרײיע אַרבעטער שטימשי אונוטער זיײין רעדשקציע איז גיט
טרוקענער

פּאַרטײ-אָרגאַן,

זי האָט פאַרמאָגט אַ רײכע

בערך  92יאָר , די
געװען אן ענגער,

שײרליטעראַטה

אָפּטײלוג.

אונטער יאַנאְַװסקיס געבענטשטער האַנט פון אַ ליטעראָרישן טריטיטער זײנען
דורכגעגאַנגען אַ צאָל שרײבערס אַנפאַנגערס ,װאָס זײוען טויסגעװאָסטסן שפּעטער
צּו גאָר פּראַמיגענטע

פיגורן

אין

דער ײדישער

ליטעראַטור,

זי

האָבן,

אָבער,

געשטעלט זײערע ערשמע אומזיכערע טויט אױיף די שפֿאַלטר פון דער פאַי"יט אן
דאָ האָבן זײ געקראָגן די דערמוטיקונג און אגערטענונג אי װאָס זײ האָבן זיך
דעמאָלט

געגײיטיקט.

דעם אױיפשטײג

אַזױי אַז ש .יאַגאַװסקי

האָט באַדײטןדילע

פאַרדינסטן

פאַר

און באַרײכערונג פון דער יידישער פּאָעזיע אוו פּראָזעיבעלעטרים:

ש.
טיט

יאַנטװסטי

--

דט טין לאַנד,
ײדישער

פערישטער

זײן

לעבן,

אַחוץ

אַן עכט
מיט

גרויס

פיקח.

אן

שאַפן

גאָר גרויסע

זשורגאַליסטיס,

ש .יאַנאַװסטי טיז געטען
ײדישער

קעמסן

זײנע

אוו

9

פאַרדיוסטן
געצוען

װאָס איז

8ן אױיסערגעװײנטלעך
אֲמידִי

צװײ

געשיקטקײט

גין פּאַלעמיקעס

האַרעפּאַשנע מאסן טו

די פלמענטשלעכע

פּמַר דער

מיט

אידעטלן.

זויבערער,

זײן הויפּטבארוף.
באַגאבטער

אײגגשאַפטן
זײגע

קעםי

זײגע

טעגגנפרס

זשורגאַליסט

האָט
א

ער

און

געברויבף

טעגגנערם

סון

די

1
קינדער-אָרן

:

,דאָס קיד איז דער פּאָטער פון
דעם דערװאַקסענעם מענטשן".

א
פאַרנעסעניש
שאול יאַנאָווסקי איז געבוירן געװאָרן דעם 81טן אַפּריל  ,4081לויטן יידישן
לוה קומט עס אויס אין חורש ניסן ,נאָך פּסח-צייט ,מיט איין װאָרט ,שאול איןז
אַ פריליננ-קינד.

צװוישן

די

פריליננ-געבוירענע

געפינען

היפּשע

אַ

זיך

צאָל

הויך-טאַלאַנטירטע,
:
|
|
איך ווע? אַנווייזן בלויז אויף אייניקע ,װאָרעם איך מיין ניט צו שאַפן פון
דעם אַ גאַנצע טעאָריע .עס זיינען פאַראן גענונ געניאַלע מענטשן ,װאָס זיינען
דווקא געבוירן געװאָרן אוס ווינטער ,וי דהיינו אייזיק ניוטאָן (,)2461-7271
פ .י .פּרודאָן (,)9081-8081
לעוו טאָלסטאָי (,)8981-0191
פּ .קראָפּאָטקין
( )2481-1291און אַ סך אַנדערע.
|
אָט זיינען עטלעכע

אין די פריליננ-חדשים,

פון די גרויסע

װאָס זיינען

געקומען

און טיי? טאַקע אין חודשאַפּריל;

אויף

דער

װעלט

אַליװער קראָמװעל,

דער ,לענין" פון עננלאַנד איז געבוירן געװאָרן דעם 82טן אַפּריל  ;9981אימאַנועל
קאַנט  ---דעם 92טן אַפּריל  ,4971פערדינאַנד לאַסאַל  --דעם 11טןאַפּריל ;8281

װולאַדימיר לענין  --דעם 99טן אַפּריל  ;0781קאַרל מאַרקס  --דעם פטן סאַי

;)8

ראָבעספּיער --

דעם -6טן מאַי  ,8971מיר האָבן געקענם

געבן אַ סך אַ

|
לענגערן צעטל ,אָבער עס איז ניט נייטיק.
מענטש און נאַטור זיינען נאָך אַלץ אױיסגעקניפּט ,ניט-קוקנדיק אויף דעם
װאָס מיר 5עבן שוין אין אַ כמעט

קינסטלעך-געשאַפענער

אומגעבונג.

ווֹען די

ע און פאַונע ,װאַרפט אַראָפּ פון זיך דעם ווינטער-גליווער און
נאַטוד ,די פלאָר

ש.

יאַנאָװסטי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

שלאָף ,װאָס איז אַ זעכציקסט?

אוו

וו

שאַפן

פון טויט ,איז

זי ,זיך אַזױ אויסצודריקן,

גוו

אויפגעלייגט ,און איז בשעת-מעשה געניינט צו זיין פּזרנותדיק און שענקען אירט
קינדער באַגאַבטקײטן מיט אַ פולער האַנט,
|
|
ש .יאַנאָווסקי ,וי ער האָט עס באַװיזן שפּעטער אין זיין לעבן ,איז געווען

באַשאָנקען מיט אַ חוש פאַר הומאָר ,מיט עלאָקװענץ ,מיט אַ גרויסער רעדנער
פּען.

קראַפט ,אַ שטאַרקן כאַדאַקטער און ,איבער אַלְץ ,מיט אַ שאַרפער
ש .י .שרייבט ווענן זיך:
,יינע ערשטע לעבנס-יאָרן זיינען געווען ניכער דאָס לעבן פון אַ פלאַנץ,
מ
|

פון אַ חיה וי פון אַ באַוואוסטזיניקן וועזן"*).

|

ער יְאָנט עס אונדן עפּעס וי מיט תרעומות אויף דעם בראשית פון זיין
באַהױפּטן זיך װוי אַ לעבעדיק יונג וועזן ,װאָס פאַרמאָנט ווילן און װאָלט דאַרפן,
1
לויט אים נאָך ,באַזיצן אויך פאַרשטענדעניש+ .

אין זיין גאר פריער קינדהייט איז ש .י ,געװען ניט קיין אומגינציקער
אויסנאַם פון דעם אַלגעמיינעם  ,355זיינע ערשטע לעבנס-יאָרן זיינען געווען דאָס
װאָס זיי זיינען געוויינטלעך ביי די מערסטע קינדער ,ער איז ניט געווען הינטער
שטעליק ,פאַרזאַמט אין אַנטװיקלונג ,לנבי אַנדערע עופעלעך און קליינינקע קינ-
דערלעך .ער איז נישט געווען קיין פּראָבלעם-קינד ,ניט פיזיש און גיט נייסטיק.
ער האָט ניט געהאָט אויף װאָס זיך צו באַקלאָגן ,דאָך אונטערשטרייכט ער אָט-דעם
אומשטאַנד ,אַז זיין פרי-לעבן .װי אַ קליין קינד איז נים נעשטאַנען אוֹיף דער
געקעריקטד חייך פון באַוואוסטזיניקייט ,װוי אים װאָלט זיך װעלן ,אַן עס זאָל
האָבן געווען.
אויך מיט ער זיך אונדז צו נעבן אַ דעדקלערונג פאַר װאָס זיין זכרון גייט
ניט גענוג וייט צוריקוועגס אַזױ אַז ער זאָל נעדענקען און קענען פֿאַר אינדן
באַשרײיבן זיינע ערשטע קינדעריאָרן מיט מיל איינצלחייטן ,מיט זייערע קליינינקע

טריאומפן און מיט ניט קיין נרעסערע טראַגעדיעס,

ער וייסט אַז אַ סך אויטאָ-

כיאַנראַפן הייבן אָן זייער לעבנס-געשיכטע פון נאָר פרי ,.אַזש פון צווייטן אָדער
דריטן יאָר .ער טוט עס ניט און ער באַהױפּט אַז זיין שוואַכער זכרון דערלויבט

אים ניט עס צו טאָן ,און אויספילן
פיקציאָניזירטע

געשעענישן,

דעם בלוין מיט אױיסנעטראַכטע

װאָס װאָלטן אים געוויזן אין א גינציקן

מעשיות,
ליכט ,וויל

טו' ניט .ער איז צופיל אַן אמת-זוכער און אמת-ליבהאָבער ,ער זאָל זיך פאַרגינען
,ענאַמענאַלע געדענקעדס" טוען יאָ ,זיי
טאָן אַזא זאַך ,װאָס אַ היפּשע צאָל פון די פ
באַשרײיבן זאַכן ,װאָס זיי האָבן שפּעטער-צו אין זייער לעבן געהערט ועגן זיך
פארציילט פון אַנדערע ,װי פאַקטן װאָס זיי אַליין באַריכטן ווענן זיי װי איבער-
לעבענישן ,װאָס האָבן זיך כלומרשט אַרייננעקריצט אין זייער גערעכעניש .דאָס
| געדענקטע לויטן אָנהערן-זיך פאַרשלייערט זיך אין דעם לעבהאַפטיק-דערפארענעם,
און דער יצר-חרע שטופּט אונטער זיך אַ באַרים צו טאָן מיטן אויסערגעוויינטלעכן
זכרון.
*ן

ש.

ד ,בייאָרט,

יאַנאָטסע,
,8

 ,,ערשטע

יאָרן

פן

ײדישן

פרײהײטלעכן

סאַבצישלססי,

2ו

|

אבא

גא
דָי
הן

אין ש ,יאַנאָווסקיס דעמאַנסטראַטיו  ---אין זיינע זכרונות  ---ניט'געדענקען
אָטידעם תחילתדיקן פּעריאָד פוֹן זיין קינדער-לעבן קען מען זען אַ כאַראַקטער-
שטריך זיינעם .,ער ויל זיך ניט וויסן און ניט קענען ווען ער האָט זיך נעפונען
אין זיין קינדישער פולער אוממאַהאָלפנקּײט ,ער וװויל ניט רעגיסטרירן אין געדענ-
קעניש די צייט ,ווען ער איז געווען אין נאַנצן אָפּהענטיק ,אין אַלע הינזיכטן און
פאַר אַלֶע צוועקן ,פון דעם גוטן ווילן פון די נאָענטע אַרומיקע ,מאַמע ,אַם,
טאַטע ,אַזאַ צושטאַנד שטייט אים ניט אָן ,ער איז נידעריקער פון זיין ווערדע
,אינו לפי כבודו.../

אויב ער געדענקט נאָך עפּעס פון יענער ש,קלאַפעריי"-צייט ,איז עס אַ דעטאַל
װאָס שמייכלט אים זייער שטאַרק און מיט דעם קויפט עס אויס זיין ה,ילפלאָזן"
עלטער ,און דאָס איז אַז זיין אֵם פלעגט פאַרזיכערן ,אַז ער אַלס קינד איז געווען
אַזױ שיין ,אַז מענטשן אין נאַָס פלעגן זיך אָפּשטעלן קוקן אויף אים ,באַוואונדערן
אים ....װוי זיי האָבן מיט אַ סך יאָרן שפּעטער באַוואונדערט זיין ריידן ,שרייבן,
זיין וויץ און שאַרפזיניקייט,
,איך נעדענק װוי דורך אַ טומאַן ,אַז איך האָב געהאַט אַ ניאַניע ,װאָס האָט
זיך געפּאָרעט אַרום מיר און װאָס ,וי עס דוכט זיך מיר ,האָט מיך שטאַרק ליב

געהאַט ,ליב געהאַט װי אַן אייגן קינר"+,

/

ער געדענקט ,אַז זי האָט אים ליב געהאַט ,װי ער װאָלט געווען איר אייגן
קינד ,ער געדענקט ,אָבער ,ניט ,אַז ער האָט זי ליב געהאַט וי זיין אייגענע לייבי
לעכע מוטער ,װאָרום ליב-האָבן נעמט צו די פרייהייט פון פילן און האַנדלען,
עס בינדט אייך ,הנם מיט גאָלדענע קייטן ,אָבער מע ווערט ,פאָרט ,געבונדן און
צונעבונדן ,אוֹן דאָס װויל ש .י .ניט צולאָזן ,די געבונדנקייט און צוגעבונדנקייט
דאַרף זיין בלויז אויף דער ניאַנעס זייט ,זי האָט אים געדאַרפט האָבן ,זי האָט זיך
געפּאָרעט אַרום אים ,ער גיט ניט צו אין זכרון ,אַז ער האָט זגיעךנייטיקט אין
איר ,געמוזט אָנקומען צו איר פאַר יעדער מינדסטער קלייניקייט ,אַז ער איז געווען
הילפלאָז אָן איר,
נאָך בולטער קומט אַרױיס אִטידער שטריך פוֹן גייסטיק-אינטעלעקטועלן
שטאָלץ ,װאָס איז אייננטלעך א דראַנג צו אומאָפּהענגיקײיט ,ווען עס האַנדלט
זיך וועגן װיסנשאַטטלעכער אומבאַהאָלפנקייט ,ווען עס קומט צוֹ געדענקען און
כאַשרייבן דעם ערשטן דרדקי-מלמד און דעם ערשטן זמן גיין אין חדר ,דאָס וויל
ש .י ,באין אופן ניט נורס-זיין .זיין זכרון האָט עס ניט געקענט סובל זיין און ער

האָט עס אַרױסנגעשלײדערט,

אַזאַ דערנידערונג האָט דער פאַרריסענער ביי זיך,

אין זיך איינגענלייבטער ביז-צו-נאָר ,ש ,י ,.ניט געקענט פֿאַרטראָגן ,ער זאָל דאַרפן
אנקומען צו יענעם בנונע דער דערווערבונג פון עלעמענטאַרער קענטעניש  --דאָס
לען ניט געדולדעט ווערן! ער האָט די אַלֶע דעפּרעסיווע איבערלעבוננען אָפּנע-
מעקט אַזױ וי זיי װאָלטן גאָר קיין מאָל ניט געווען קיין טייל פון זיין פּסיכאָלאָגישן
אינװענטאַר,

*)

דאָרט.

ט.

יאַנאַװסטי

--

זײץ

לעבן,

קסעמפן

א

שאַפן
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,עס איז דער ריינער אמת ,ווען איך דערקלער ,אַז איך הייב ניט אָן געדענקען

דעם דרדקי-מלמד ,װאָס זאָל האָבן מיט מיר נעלערנט דעם אַלף-בית ,איך הייב ניט

אָן געדענקען דעם חדר ,וואו איך זאָל האָבן באַקומען דעם שליס? צו מיין קליינעם
װיסנשאַפטס-אוצר פון די שפּעטערע יאָרן  . ..אַזױ װייניק געדענק איך פוֹן מיין
פריסטער לעבנס-צייט ,אַז עס אַנטשטײט איצט אַ צווייפ? אין מיין מוח ,צי איך
האָב ווען נאָר געלערנט אין אַ חֹדר; און צי איך האָב נאָר ווען געלערנט ביי אַ
דרדקי-מלמד,
דער
א
י
י
נ
ציקער באַװייז ,װאָס איך האָב קעגן מיין צווייפל ,איז דער ,װאָס
איך קען
ד
א
ָ
ך
פ
א
ר
ט
ד
ע
ם
אַלפּ-בית ,װאָס דאָס איז צו זען באַשײינפּערלעך פון מיין

איצטיקן שרייבן ,זיכער איז דאָך דער אַלפ-בית ניט געקומען צו מיר בנבו..ה*),

ש .י .האָט ניט געקענט שלום מאַכן מיט דעם געדאנק ,אַז עס איז געוען
אַ צייט ,וי יונג ,װי קליין-קינדיש ,ער זאָל דעמאָלט ניט האָבן געווען ,ווען ער
האָט געמוזם אָנקומען צו אַ רבין ,װאָס פון דער הייך פון זיין קענטעניש-פּיעדעס-

טאַל זאל האָבן אים דערלאַנגט דעם שליס? און ער ,ש .י ,זאָל עס דאַרפן פון

זיינע הענט נעמען הכנעהדיק און מיט שליסלס מאַנישן כוח עפענען דעם שראַנק
אין זיין װיסנשאַפטס-שאַצקאמער ,אים וװאָלְט זיך װועלן פלענן אונטערבאוואוסט-

זיניק די אילוזיע ,אַז די קענטעניש פון אַלף-בית ,אַז די אנהייב ידיעות אָן ויעלב!

מע קען זיך :ניט באַגײן ,זיינען צו אים געקומען וי איינגעבוירענע ,וי דאָס קענען

זייגן ,אטעמען ,הערן און זען .ער האָט מיט אַנטשלאָסנקײט זיך באַפּרײט פון

יעדער פאַרשולדיקטקייט צוֹ דעם העכסטן אױטאָריטאַטיון ,דאָצענטיש:אויטאָ-
קראַטישן לערער ,דעם דרדקי-מלמד ,װאָס גיט אונדז די ראשיתדיקע וויסענישן וי

די באַהערשונג פון דעם אַלף-בית ,די טעכניק

פוֹן פאַרבינדן

די קלאַנגען אין

טראַפן און די טראַפן פאַרשמעלצן אין װוערטער ,אָט די קענטענישן זיינען קאָנ-
װענציאָנעלע עלעמענטאַרע .וועגן זיי סען מע זיך ניט אַמפּערן .פוֹן זיי קען מען
גאָרניט אַראָפּדינגען ,מע מוז זיי אָננעמען גענוי אַזױ ווי זיי ווערן אונדז איבער-
גענגעבן אָן קיינע ענדערוננען, .אַזױ האָס דער רבי מיט אונדן איינגעקנעלט' .א
באַרימטער תלמודישער גדול ,דאַכט זיך הרב אליהו שמחה פון דווינסק ,האָט זיך
אויסגעדריקט ,און אַרױסנעבראַכט די גאַנצע פאַרדריסלעכע אונטערטעניקייט װאָס
ליגט אין דעם אויפנעם פון אָט-דער בראשיתדיקער עלעמענטארער תורה, :מיט
דעם אַלף-בית איז שלעכט ,מ'קען דאָ גאָרניט אָפּפרעגן".
אָט-די גייסטיקע נידערגעשלאָגנקייט האָט ש ,י .ניט נעװאָלט צונעבן ,ער
האָט בעסער דײ-דאָזיקע גאַנצע פּרשה פון הומיליאַציע פאַרנעסן .פֿאַר אָט-דעם
פולמעכטיקן רבין ,אינטעלעקטועלן פירער און אינסטרוקטאר-דיקטאַטאָר; װאָס
זיין יעדעס װאָרט מון אָנגענומען ווערן אין גאַנצן אויפן יסוד פון אַבסאָלוטער
אומפעלערהאַפטיקייט ,האָט ש .י .ניט געהאַט קיין ברעקל? פּלאַץ אין דעם מוזיי
פון זיין ,פּרעהיסטאָריע",
אָן אָטידער פּסיכאָלאָנישער אויסטייטשונג און מאַטיווירונג װאָלט זיין

*)
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גאָר דין

לוטין אומפאַרשטענדלעך אַזאַ פונדאַמענטאַלע פאַרגעסעניש ,אַן אִפּמעק פון
לח
ױ פיל גרונטאָוונע איבערלעבוננען ,װאָס זיינען פאַדבונדן מיטן ערשטן טאָג
אַז
פון גיין אין חדר ,דאָס אין אַ געשעעניש פון דער גרעסטער מאַנניטוד אין לעבן
פון אַ יידישן

יינגל.

עפּעס אַ קלייניקייט דער רבי! ער איז א טאָפּיטע געשטאַלט ,װאָס שטעלט
צוזאַמען אי פון דעם בייזן אַלִהערשנדיקן פאָטער ,װאָס אויף דער ערד ,אין
זיך
דער שטוב-סביבח ,אי פון דעם אַלמעכטיקן פאָטער װאָס אין הימל ,דעם אַבסאָלוט}
אַליינהערשער, :און די מורא פאַר דיין רבין װי די מורא פאַר גאָט" ,דער דאָו
ר אָנזאָג פון רבי אלעזר בן שמוע איז אַראָפּנעלײענט פון אַן אויפשריפט פון
קע
ער פּסיכאָלאָגיע .ביי אַ קינד איז דער ערשטער רבי סיי טאַטע און סיי
קינדערש

גאָט ,דער װאָרער מלך ,װאָס קיניגט איבער אים אָן קיינע באַגרעניצונגען.

דער חדר אין יענע יאָרן איז דאָך געווען עפּעס װי אַ מין גיהנום התחתון
אין מיניאַטור ,וואו די נשמות פון די יידישע קליינע קינדערלעך זיינען הן געפּי
ניקט געװאָרן און חן געלייטערט געװאָרן .,אין יעדער אױטאָביאָגראַפיע פאַרנעמט
|
דער חדר אַ גאָר דערהויבענעם אָרט,
אַן אויסנאַם פון אָטידעם אָנגענומענעם כלל איז ש .י .אָט-די טשיקאַװע
אויסנעמלעכקייט מאָנט זיכער אַ דערקלערונג ,און מיר האָבן זי געגעבן :זי פליסט
אַרױיס פוֹן עצם מחות פון ש .י-.ס פּסיכאָלאָנישן איינשטעל.
,אויב

דער

לעזער

זאָל דרינגען

פון דעם,

װאָס איך געדענק

אַזױ

װייניק

פון מיינע ערשטע קינדער-יאָרן און פון די װאָס האָבן מיך אַזױ צו זאָגן ,אויף
די הענט געטראָגן ,אַז איך מוז זיין אַ גאַנץ געוויינטלעכער מענטש ,װעל איך
זיך מיט אים שטאַרק ניט קריגן ועגן דעם"=),
איך ,וי אַ לעזער ,דרינג פון דעם ,וי איך האָב שוין דערקלערט ,אַז ש ,י.
איז געווען אַזױ אױטאַרכיק ,אַזױ זעלבסט-נעניגנדיק נגעניינט ,אַזױ ענאַצענטריש
קאַנסטיטואירט,

אַז ער האָט

ניט

געװאָלט

צולאָזן

אין געדענקעניש

די עפּיזאָדן,

װאָס װאָלטן אים באַװיזן אַז עס איז געווען אַ צייט װען ער האָט ניט געקענם
שטיין אויף די איינענע פיס ,הן נוכשטעבלעך און הן פינוראַטיוו ,און מע האָט
אים געטראָנן אויף די הענט ,אַזױ אַז דער שר-של-שכחח ,די טאָטאַלע פאַרגעסעניש
זי האָט אָפּנעטאָן די פון אים פאַרלאַנגטע
האָט זיך דאָ נאַנץ פרי באַװױפּט.
אַרבעט ,דאָס מיינט באַפּרייט אים פון די גאווה-ברעכנדיקע דערפאַרונגען און
דעראינערוננען,

אַלעגאָריש ריידנדיק ,פאַר אִָטידעם טיפּ מענטשן פּאַכט זיך די לעגענדע
ואָס װועדט דערציילט וועגן קאָנפוציוסן ,אַז ער איז געווען עלטער פון זיין טאַטן,
איך װאָלט צונעבן אויך פון דער מאַמען .װאָרעם זיי אָט-די טיפּן ,זיינען גייסטיק-
אינטעלעקטועל זעלבסט-נגעבוירן און דורכויס אויטאָדידאַקטיש.. .
*)5

דאָרט זדי.

|

שׂ.

יאַנאַלצטטי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

א

שאפן

|

פו

ב
ש .י .איז געראַטן אין זיין פאטער
,דער עפּל פאַלְט ניט וייט פון בוים" .ירושהדיקייט איז אַ ויכטיקער
קינד ,פאָרמירן
פון א
די קאָנסטיטוציע
אין צװאַמענשטעלן
פאַקטאָר
אמאָל
איננשאַפטן.
זיינע באַזונדערע
זין כאַראַקטער און אױיסאַרבעטן
לייןגם אַרױף אויפן קינד איר חותם די מוטער ,אַמאָל דער פאָטער ,אַמאָל דער

זיידע אָדעד עלטער-זיידע ,באָבע אָדער עלטער-באָבע*) ,אין דעם פאַל ,װאָס מיר

באַטראַכטן,

איז שטאַרק

קענטיק

די ווירקונג

פון פאָטערס

פּסיכאָלאָגישן

איינ-

שטעל ,אי די הױפּט-שטריכט פון זיין כאַראַסטער אי ש .י ,ענלעך צו זיין באָטער.
זיין פאָטער איז געוװוען ...א נאַנץ קלונער ייד ,ער אין אויך געוען אַ
שטיקל וויצלינג*"*) און ש .י .איז געווען מער וי ש
אטיקל וויצלינג .,ער איז געווען
אויסערגעוויינטלעך שאַרפזיניק ,בייסנדיק-סאַרקאַסט
י
ש
,
מ
י
ט
א
י
י
ן
װ
א
ָרט ,א פּקה.
זיין פאָטער איז געווען אַן איינגעגלייכטער
א
י
ן
ז
י
ך
,
אַן ע
,ומד על דעתו",
און אַ געכראָטענער עקשן  --אַזױ איז אויך געווען ש ,י, ,בין איך געוען א
גרויסער

עקשן

פון מיין קינדוויין

אֶן"***),

אָט-װאָס ער דערציילט אונדז וועגן זיין פאָטער ,ער אין געווען אַ שוחט אין
פּינסק .,אשַוחט כדרך העולם איז אונטערגעװאָרפן
אונטער דער אױטאָריטעט
פון מרא דאתראָ ,פון רב פון שטאָט ,דעם רבס הויפּט-פונקציע איז אכטונג צו
געבן אוֹיף כשרות ,אוֹן פּסקענען אַלֶע שאלות װאָס קומען אויף בנונע די גע-
שאָכטענע בהמות ,צי זיי זיינען כשר אָדער ,חס-ושלום ,טריפה ,דער רב איז
פאררעכנט פאַר דעם פּוסק אחרון אין די ענינים .ער איז דער ספּעציאַליסט ,דער
גרונטיקער קענער פון דער פאַרצייטיקער יידישער װעטערינאַרער ויסנשאַפט,
אויף וויפל זי איז אָנגעגעבן אין דער תורה און ברייט באַאַרבעט אין תלמוד און
סיסטעמאַטיזירט פון די שפּעטערדיקע פּוסקים .דער העכסט אָנגענומענער קאָמ-
פּענדיום ועגן אָטידעם קעננשטאַנד איז דער, .יורה-דעה? פון יוֹסף קאַרוֹ ,צו
דעם קומען נאר צו אַ ריי ווערק פון אחרונים ,װאָס האָבן זיך ספּעציעל אָפּגעגעבן
מיט אָט-דעם גאָר װויכטיקן טייל פוֹן ,ש,ולחן ערוך",

א שוחט וי = פירט זיך ,האָט בלויז מאָגערע ,אויבערפלעכלעכע ידיעות
וועגן אָט-די פראַגן .ער אין לנבי דעם רב ניט מער וי למשל ,אפַעלדשער לגבי
דעם ראַקטערימעריצינערי דער שוחט איז אַן אומ-יד ,קען שטעלן אַ חלף און
קוילן עופות װי אויך בהמות-דקות און נסות לויט דעם יידישן דין פוֹן איבער-
שניידן רוב סימנים .און אפילו זיינע געשטעלטע חלפים איז דער שוחט מחויב
*)

*)+
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לוקרעביוס,

;מכוס

נאַטורזאַבוײ",

ש .יאַנאַװסקי ,ציט .בוך זי ,21

דאָרט,

זי ,9

בוך

,4021 ,4

|
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אבא

הן
דָי
גא
און אויסגע-

צו גיין ווייזן ,פון צייט צו צייט ,דעם רב .,,ער זאָל זיי אונטערזוכן
פינען צי זיי זיינען נעשטעלט װי געהעריק אָן בּגימוֹת,
אָבער דער פאָטער פון ש .י ,איז געווען אַן איינגעשפּאַרטער בעל-גאווה .האָט
ער זיך געשטעלט קעגן זיין איבערהאַר ,קעגן פּינסקער רב ,דער רב האָט געפּסקנט
אוֹיף אַ בהמה ואָס דער טאַטע האָט געקוילעט ,אַז זי איז טריפה ,און דער טאַטע

האָט געזאָגט ,אַז זי איז כשר"*).
וי קומט

א שוחט

אין

מעין פּנים צו זיין און געבן זיין מיינונגיבאַשלוס

דער קעגנװאַרט פון רב .דאָס איז דאָך אַ מורה הלכה בפני רבו  ---חייב מיתה"*)
דער װאָס ווייזט אָן דעם נעזעץ אין דער אָנוועזנהייט

פון זיין לערער פאַרדינט

טויטשטראָף .און נאָך פיל ערגער ,איבערשפּאַרן און איבערכּסקענען אַ רב ,אַ גדול
בישראל ,אַזאַ חוצפּה איז דאָך ניט געהערט געװאָרן ! און דאָ האַנדלט זיך ועגן
טריפות ,אַ האַרבער ענין ,װאָס איז געווען און איז עד-היום ביי פרומע אַרטאָ
דאָקסישע יידן פון דער גרעסטער וויכטיקייט,
|
|
פאַרשטייט זיך ,אַז דער רב איז געװוען מער תקיף ,די שטאָטפירער האָבן

מיט אים ,און דער עזות-פּנים ,דער שוחט ,האָט געכאַפּט זיין פאַרדינטן
געהאַלטן

פּסק.

רב האָט אים

דער

פאַרבאָטן צו שעכטן,
,ערצו
ד

זיינען

מעביר-געווען

פון שחיטה,

אויף

פּראָסט

לשון ,אים

|

|
נאָך צונעקומען

אייניקע .מיספאַרשטענדענישן

צװוישן

אים

אוֹן זיינע באַלעבאַטים פון שולי ,)*+וואו ער איז געווען אָנגעשטעלט װי אַ חון.
אַזױי אַז ער האָט זיך ,צעקרינט אי מיטן רב און אי מיט די באַלעבאַטים און
פאַרלאָרן זיין טאָפּלטע שטעלע פון שוחט און חזן ,און איז אַװעק זוכן פּרנסה
,רחקים" ,און פּרנסה האָט זיך ניט געלאָזט געפינען .נאָך פיל װאָגלעניש
אין די מ
אוֹן דחקות האָט ער זיך אומגעקערט ,צוריקגעקראָנן זיין שטעלע אַלס חזן ,און
אַלס שוחט בלויז פאַר עופות ...

אָט-די עקשנות און שטעלן אויף זיך ,און בלויז אויף זיך ,קעגן אַלעמען,
איז געווען איינע פון די הויפּטשטריכן פון ש .יאַנאָווסקיס כאַראַקטער .ער האָט
עטלעכע מאָל אַזױ געהאַנדלט אין משך פון זיין לעבן  ---און נעבליבן ,אמת ,אָן
פּרנסה .אָבער מיט זיינע איבערציינוננען אומבאַרירט .ער האָט מקריב געווען זיין
קאַריערע ,זיין נעבעכדיקן פּראָפּעסיאָנעלן ווידניט-ווי איינגעשטעלטן מצב אויפן
מזבח פון פּרינציפּן װוי ער האָט זיי אויפגענומען ,ער איז נים איינגענאַנגען אוֹיף
קאָמפּראָמיסן.
ש .י .האָט זיך געשטעלט קעגן שטאַרקערע ,העכערע פוֹן אים ,העכערע אין
פּשט פון פּאָזיציע און דעה-האָבן ,אויך דעמאָלט ווען ער האָט געוואוסט ,אויף
זיכער אַז ער האָט נאָר קנאפּע שאַנסן אויסצופירן ,און זיין פּרנסה שטייט אין

*)
**)
8אט)

דאָרט ,זי .01
ברכות לֹא:
 .0י ,ציטירט בוך ,ז' .01

שׂ .יאַגאָװסטי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

אט

שאַפן

|

דו

קאָן ,האָט ער טאַקע פאַרשפּילט און איז געבְלִיבן ,אידיאָמאַטיש זיך אויסצודריקן,

;אויפן װאַסער,

|

-

יש .ידן אַלס קינד האָט שטאַרק הנאה געטאָן װאָס זיין פאָטער וי א חזן

איז געווען אַזױ אויסגעצייכנט אין זַיין באַרוף ,אַז ער האָט זיך נוצלעך געמאַכט
וי אַן אינסטרוקטאָר פון אַ גרופּע חזנים פון קליינע שטעטלעך ,מיט וועלכע זיין
פאָטער פלעגט איינזינגען ,א
ַ,רינקלאַפּן אין קאָפּ" ,פאַרשײידענע ניגונים פאַר די
,ימים נוראים" ,דאָס באַווא
ו
ס
ט
ז
י
י
ן
אַז זיין פאָטער איז א ווענ-ווייזער אין הלכות
נגינה און פקאַרבאַוער חזנות האָט אים פאַרשאַפט אַ סך נחת-רוח,
| =,צי ער האָט געקראָגן פאַר דעם באַצאָלט ,צי ער האָט דאָס באַטראַכט פאַר
אַ מצווה ,ווייס איך ניט ,איך געדענק ,אָבער ,אַז ער האָט מיט יענע חזנים גאנץ
שווער ,געאַרבעט; און אַז ער פלענט זיך שטאַרק בייזערן ווען זיי האָבן אין עפּעס
פאַרגרייזט,
|
|

,אַלְס קליין יינג? דעמאָלט ,האָב איך באַטראַכט די קליינשטעטלדיקע חזנים
מיט אַ געפיל פון שטאַרקער גרינשעצונג .אַזעלכע גראָבע קעפּ; פלעג איך טראַכטן,

ניט צו קענען נאָכזאָגן אן אֶ,בינו מלכנו" און די אַנדערע חזנישע שטיקלעך"*).
= דער ביטול װאָס ער האָט געפילט צו די חזנים-תלמידים איז געווען פּראַ-
פּאָרציאָנעל צו דער פאַרערונג פון זיין פאָטער,
נומען און זיך מיט אים וי אידענטיפיצירט,
אָם-די גרינגשעצונג באַציאונג צו די
י
ע
נ
י
ק
ע
מ
י
ט
די גראָבע קעפּ װאָס קענען
א
ניט אַרויפנעמען אויף זייערע נגינה-כלים
ַ
ן
א
י
י
נ
פ
א
ַ
כ
ן
,
א
ָ
ב
י
נ
ו
מ
ל
כ
נ
ו" ,אין זיין
דערװואָקפענעם צושטאַנד ,אַ סאַציאַלע פ
ר
א
ַ
ג
ע
א
ָ
ד
ע
ר
א
ַ
ל
י
ט
ע
ר
א
ַ
ר
ישן ענין ,וי ער,
ש .י ,.האָט עס אויפגענומען ,איזן אים
ג
ע
ב
ל
י
ב
ן
א
ו
י
פ
ן
גאַנצן לענגלעכן לעבן זייי
נעם ,ער האָט געזען אַרום זיך גראָבע
פ
ּ
ו
י
ע
רשע קעפּ ,אייזל-קעפּ אָדער א
,ידיאָטן",
וי ער פלענט אָפט באַטיטלען זיינ
ע
פ
ּראַגעדשטעלערס און צוהערערס ,ווען זיי
זיינען מיט אים ניט געווען שווה בשווה ,ניט אין גאַנצן איינשטימיק מיט זיינע
י-
געדאַנקען און מיינונגען,
|
אדַימביװטאַלענץ*) פון חזטות .װאָס אין אַ חזן ? ער אין אַ שליח-ציבור,
ע
ר
איז דעלעגירט פון קה? וי זייער רעפּרעזענטאַנט .ער פאַרטרעט אין אַ גע-
וויסער מאָס ,די עדה יידן ,ווען עס קומט צו דערלאַננען פּעטיציעס צו דער אל-
ער האָט זיך מיט אים איבערגע-

העכסטער מאַכט ,צום קעניג פון אַלע קעניגן .אַזױ אַז אין דעם אמט שטעקט אַ

געוויסע קלעריקאַלע שררות .איינער װאָס שטייט פאַרן עמוד גייט פאָרויס און
פירט די גאַנצע געמיינדע דאַװנערס אין תפילה אוֹן בקשה ,נאָך זיך .אָן אים
קענען זיי זיך קיין ריר נים טאָן אין סדר פון געבעט ,ער ניט דעם טאָן אוֹן באַ-
שטימט דעם טראָט פון מאַרש צום הימל-צו הן מיטן װאָרט און הן מיטן האַרץ-
געפיל .דאָס מון אימפּאָנירן דעם גלייביקן ,װאָס נלייבט אויף אַן אמת .דאָס אין
אַ העכסט פאַראַנטװאָרטלעכע שליחות ,װאָס קען ניט אָנפאַרטרױט ווערן א ליאַדע-
*)
**)

דאָרט ,זי .11
דער באַראַסטער פט צװײאיקײט,

טאָפּלזײטיקײט.

|
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בא
אַ

גאָ רדין

וועמען .דאָ באַהױפֿט זיך אויסגעקליבּנקײט ,עס איז רעליניעזע פאַרשטייעריי,
אַ דעלעגירונג צו וועלכער ניט יעדער מענטש איז ראוי ,מע דאַרף באַזיצן דעםּ
פּאַסיקן מוסטערהאַפּטן אויפפֿיר און אויך די כלי ,די שטים װאָס אין אַ באַ-
נאַבטקײיט ,און יעדע באַנאַבּטקײט ,יעדער טאַלאַנט ,טיילט אַרויס דעם באַשאָנ-
קענעם מיט דעם פֿון דער קאַלירלאָזער ,גרויער מאַסע .טאַלאַנט איז דער צייכן פון
אמתער אַריסטאַקראַטיע ,ניט יעדער באַזיצט עס .און מיט זיין שׁטִים און זינגען"
קענטשאַפט האָט זיך איבֿערגענומען דער פאָטער און אוֹיך דער קליינינקער ש .י.
חזנות האָט ,אָבער ,אויך אגַרויסּן חפֿרון :מע דאַרף שטיין און בעטן זיך
ביים ורבונו ש? עולם ,בּעטן כֿסדר טובות ניט בלויז פאַר זיך פּערזענלעך ,נאָר
פֿאַר דער גאַנצער געמיינדע .גאָטעסדינסט האָט דאָך דעגענערירט ,עס איז געװאָרן
אויס ,דינסט? .מע טוט פאַרן בורא עולם אַבסאָלוט גאָרניט ,וי אליהן זאָגט:
,אויב דו האָסט געזינדיקט טוסטו אים עפּעס אָפּ; און אַז דיינע זינד זענען פיל,

װאָס טוסטו אים ? און אַז דו ביסט רעכטפאַרטיק ,גיסטו אים עפּעס?*)
לויט דעם אַמאָליקן נאָר פאַרצייטיקן באַנעם פֿון נאָטהײט איז גאָט געווען

עפּעס אַ מין פּריץ אָדער אַ קיניג.

דער מענטש

איז געווען זיין אונטערטאַן ,און

ניט בלויז די מענטשן אַלַיין ,נייערט אַלּע דערשיינונגען גענומען צוזאַמען ,אַלע

שטערבלעכע און אַלֶע ענדערלעכע קעגנשטאַנדן און פֿאַרלויפנדיקע געשעענישן
האָבן צוזאַמענגעשטעלט זיין קיניגרייך .דער מענטש און די דערשיינונגען פון
דער וועלט זיינען טאַקע געווען אָפּהענגיק פון גאָט ,אָבער אָן אונטערטאַנען אין
דאָך ניטאָ קיין קיניגרייך ,און די אונטערטאַנען זיינען אַ טייל פון דער מדינה
אָן וועלכע מע קען זיך ניט באַגיין ,דער מענטש איז טאַקע אַ משועבד .ער פאָלגט
די געזעצן ,אָבער ער שטעלט פאָר מיט זיך ,צו דער איינענער צייט ,אַ חשובן
טייל פון דעם קיניגרייך ,ער איז אַן אַקטיוער נוצלעכער אַגענט אָן װעלכן מע
קען ניט אויסקומען.
איצט איז דער מענטש געװאָרן אַן אומזיסטער קעסט-קינד ,מע גרייט פאַר
אים אַ טיש*=) ,אַזױ גוט װי פאַר די בהמות און חיות און די איבעריקע איינ-
וואוינער פון דעם אוניווערס .,ער טוט גאָרניט אויף פאַר זיין קיניג ,זיין ,עבודה",
זיין נאָטעסדינסט איז אַ נוצלאַזע צערעמאָניע .ער איז ניט מער וי חונף ,א
,ינעקיור" .די וועלט
סיקאַפאַנט ,אַ הויפישער אונטערלעקער װאָס לעבט אויף א ס
נייט זיך אָן מיט אירע פונקציעס אָן דער מיטהילף פון מענטשן ,און דער
אייבערשטער דאַרף אים אוודאי און אוודאי ניט,
אויב אַזױי װאָס איז זיין עובדה דאָ אויף דער וועלט ,אין דער סכעמע פון
זאַכן ? וואו איז זיין חשיבות ,זיין וויכטיקייט ? עס לעבט דער בן-אדם אויף קצבה,
װוי אַ לעבנלאַנג אַרבעטסלאָזער ,װאָס לעבט פון צדקה ,קהל? האַלט אים אויס ,ער
קרינט אלץ װי א געשאנק ,א מתנה קיין מאָל ניט צוריקצוגעבן .עס שאַפט זיך
ביי אים א פּסיכאָלאָגיע ,אַ זעלנצושטאַנד פון אַן עני ואביון ,ער איז אָן שטאָלץ.
*)
*)+

איוב ,ל"ה יײ}.
תהלים ,כ"ג ,ה"

ש .ימַנאַָװסקי

--

זײן לעבן,

קעמפן

און
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שאַפן

אָן גלויבן אין

די איינענע

אָן זעלבסט-ווערדע ,אִן פּערזענלעכּער איניציאַטיו,
שעפערישע כוחות ,הכלל ,ער אין אַ פּאַראַזיט.
דאָס גלייכגעוויכט איז צעשטערט .דער חשבון איז קיין חשבון ניט ,דער
מענטש פירט ניט קיין ,װירטשאַפטלעכן" חשבון ,מחמת ער איז ניט קיין ווירט.

אַ קבצן ,אַ נדבות-נעמער איז ניט קיין בעל-דעח ,האָט ניט קיין אייגענע מיינונג,
ער איז אַ נאָכבאָמקער ,ער איז אין דער בחינה פון ,עני חשוב כמת" ,אַן אַרעמאַן
איז אַזױי נגוט װוי טויט דער מענטש מוז אָנקומען צו חפדים פון דעם רבונו של
עולם .ער קען ניט אַרינטרעטן אין נאָרמאַלע זעלבסט-ווערטפולע פאַרהעלטענישן

מיט דעם אייננטימער פון אַלע רייכטימער ,אין אָט-דעם באַנעם ליגט די דערני-
דערונג פון מענטשן און אין דער דאָזיקער דערנידערונג פון מענטשן ליגט די
אורזאַך פון דעם קריזיס און איבערבראָך פון רעליגיעזן באַוואוסטזיין ,אַ קריזיס
וואָס ציט זיך שוין עטלעכע יאָרהונדערטער און איז אין אונדזער צייט אַזױ פאַר-
שאַרפט געװאָרן,
דער נגעצנדינער האָט געהאָדעװעט זיין גאָט ,ער האָט אים געגעבן עסן ,טרינ-

קען .ער האָט אים באַהױיזט ,באַקלײידט און באַשוכט ,ער איז אַרײנגעטראָטן מיט
זיין גאָט אין באַציאוננען

,נעם און גיב".

יסוד דעם מאָדוס פון

װאָס האָבן נעהאַט פאַר זייער

און טאַקע אויף דעם פּרינציפּ האָט זיך געהאַלטן די גרויסע

|
אינסטיטוציעס פון קרבנות-ברעננען.
ס,פאַקראַטעס; און אָפּפער-ברענגען מיינט געבן די געטער ,און מתפלל זיין
איז בעטן ביי די געטער ,,,אויב אַזױי איז פרומקייט ,,.אַ מין פאָרעם פון
נעשעפט ,װאָס געטער און מענטשן האַלטן אָן צווישן זיך  ...עס אין קין
צווייפל פאַראַן װעגן דעם װאָס זיי ניבן אונדז; װאָרעם אַלדאָס גוטס קומט פון
זיי ,אָבער װוי אַזױי מיר קענען זיי נגעבן צוריק גוטע זאַכן איז ניט קלאָר ,אויב
זיי ניבן אַלְץ און מיר ניבן נאָרניט ,איז דאָך עס אַן עסק אין וועלכן מיר נוצן
זיי אויס,
יוטהיפירא :שטעלסטו זיך פאָר ,סאָקראַטעס ,אַז די נעטער האָבן אַ נוצן פון
|
אונדזערע געשאַנקען ?
סאַקראַטעס; אויב ניט אַזױ ,איז װאָס פאַר אַ זינען האָט עס צו געבן זיי

|

געשאַנקען ?*)

הו

ווען די געצנדינער האָבן מתפלל געווען ,האָבן זיי ניט נעבעטן קיין חסדים,
נאָר זיי האָבן געמאָנט ,געפאָדערט װאָס עס קומט זיי על פּי דין און עלפּי יושר,
ביי די אידאָלאַטרער איז געװוען אַ קעגנזייטיקע טראַנסאַקציע .דער גלייביקער
ער האָט אויסנעפילט געוויסע
פּאַנאַן האָס טאַקע געדינט זיין השם:יתברך.

אויפנאַבעס לטובת דעם נעץ ,און פאַר זיינע באַדינערישע

באַמיאונגען איז ער

געקומען אין טעמפּל דערמאָנען און מאָנען דעם לוין ,דעם שכר זיינעם,
דאָס אַלֵץ האָט זיך ראַדיקאַל געענדערט מיטן אױיפּשפּראָץ פון איידעלערע

*)

פ28טטגס

דיאַלאָגט,

יוטהיפירא,

,41:51
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| דער .נֹבִיא ישעיה זאָגס אונדז אין נאָמען פון יהוה:
,דער הימל איז מיין שטול ,און די ערד איז מיין פוסבענקעלע,

גאָ הדין
װאָס פאַר

אַ הויז גייט איר מיר אויפבויען"?*).
,אנן אַז איך װעל הונגעריק זיין ,װעל איך דיר ניט זאָגן ,װאָרעם די גאַנצע
יוועלט און איר אֶנפי? איז מיינס**).

אַזױי פאלן אַראָפּ די קרבנות ,זיי האָבן ניט קיין זינען ,און אויב ניט
אויב
און נים קיין מובח ,איז אויף װאָס דאַרף מען אַ בית-המקדש ?!
קיין קרבנות

ו די מצוות זיינען ניט געגעבן געװאָרן לטובת גאָט ,נאָר אויסדריקלעך צו
אפיל

ון מענטשן, .עס אַרט דען דעם קדוש ברוך הוא װוי מע קוילעט ,צי פון
גונצן פ
ן האַלדז ,די געבאָטן זיינען געגעבן געװאָרן צו פאַרשענערן די מענטש"
נאַקן צי פו

לעכע זיטן"**=),
ז װאָס קען פאָרט דער נעבעכדיקער מענטש טאָן פאַר זיין גאָט כדי צו
| אי

יטזעליקייט אין זיינע אויגן אַזױ אַז נאָט זאָל זיך פילן ,כביכול ,מחוייב
געפינען לי
צו דערפילן דעם מענטשנקינדס בקשה? גאָרניט מיט נישט.
טאַקע גאָרניט ,נאָר שטייט און רימט אים ,דעם באַשאַפּער פון
טוט ער
ון ערד ,און האַלט דערביי אַן אויסגעשטרעקטע האַנט .ער קליאַנטשעט
הימ? א
ן ניאַנטשעט ,אָדער פאַרװיינט אים דעם קאָפּ ,פאַרטויכט אים די אויערן מיט
או
זיינע

"יעלות".

אַזאַ פיר אַנטהאַלט עלעמענטן פון הומיליאַציע פאַר דעם יחירישן דאַונער
און ,אַפּשיטא

שוין ,פאַרן שליח-ציבור

װאָס דאַרף

בעטן

רחמים,

זיך משתףל'

טרעט אים ,דערשלאָנט אים אַזױ אַז ער ,דער גרעסטער מתפלל ,דער
זיין .עס צע

הלים-זינגער ,זאָגט וועגן זיך אַז ער אין גאָר קיין מענטש ניט, .איך בין אַ
ת
װאָרעם ,ניט קיין מענטש".)....
ש .יאַנאָווסקיס פאָטער איז ,אָבער אַ שטאָלצער מאַן ,װאָס איז געגאַנגען
קאָפּ ,און דאָס תפילהנען איז אים ניט איינגענאַנגען ,ער
מיט אַ פֿאַרריסענעם
שטאָלץ דערמיט װאָס ער רעפּרעזענטירט אַ גאַנצע עדה יידן ,אָבער אין אִין
איז
לינט א דערנידערונג ,איז װאָס האָט ער געקענט טאַן ? פלעגט ער
דער מיסיע

אָפּכאַפּן אָט-די פּעטיצעריי,

רעליגיעז שנאָרערן ,איז װאָס ווייניקער אַלץ געזינטער פאַרן מענטשן,
אויב
װאָס האָט נאָך אין גאַנצן ניט פאַרטאַכלעװעט זיין זעלבסט-וועררע.
איך רייד שוין יא פון חזנות ,טאָ זאָל דאָ געזאָלט ווערן צום גרויסן
,אַז
פון מיין טאַטן ,אַז ער איז געווען דער שנעלסטער חזן אין שטאָם -יי)- .
קרעדיט

*)
*א)
*אא)

;).
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ישעיה ,ס"ו ,א--ב.
תחלים ,ג .י"ב.
בראשית רבה ,פרשה ,מ"ד.

תהלים ,ב"ב ,ז.
ש .ייס ציטירט בוך ,זי .11

ש .יאַנאָװסטי  --זײן לעבן ,קֶעמְפן אט שאַפן
אונדזער סידור און מחזור זיינען היפּש לאַנג.

12
זיי זיינען אָנגעשטאָפּט און

אָפּנעפּיקעװעט ,וי אַ דיקער בריוונשטעלער װאָס איז אויסגערעכנט פאַר אַלע
געלעגנהייטן ,מיט בריוועלעך-בקשות צום טאַטן אין הימל? ,אַזױ אַז דאָס דאַװונען
איז געװאָרן אַ פֿאַרשלעפּטע פּראַצעדור .עס איז פאַראַן אַ סך װאָס צו זאָנן,
דערצו האָבן נאָך די חזנים איינגעפירט זייער אַ שלעכטן מנהג און דאָס אין
איבערצוזאָגן ,זינגענדיק ,די אייגענע ווערטער צו עטלעכע מאָל ,אַזױ אַז דער
סדור און מחזור זיינען בעל-פה נאָך גרעסער געװאָרן פון זייער לאַנגן בכתב.
ש .יאַנאָווסקיס פאָטער ,װאָס דאָס קליאַנטשען איז אים ניט געווען שטאַרק
צוֹם האַרצן ,פלעגט מכתמא ניט איבערקייען די זעלביקע ווערטער ,די תפילה-

רייד נאָך אַ מאָל און נאָך אַ מאָל ,ער האָט זיך געהאַלטן ביים טעקסט ,און דאָס
איז אים געווען ,דיינו" ,ער האָט נעמליץ-יושרט אָבער ער איז ניט אַרויסגע-
טראָטן פון די ראַמען פון קאַנאָניזירטן סידור און מחזור ,האָט ער באַװיזן דעם

קונץ צוֹ ענדיקן פריער וי אין אַנדערע שולן,

|

1
'ש .י .האַסט דיסציפּלין
זיין פאָטער איז געווען ,אַ מאַן פון אַ סך מלאָכות נאר אָן מזל-ברכות".
;פון חזנות  , . .האָס ער געצוינן ניט מער וי אַ טייל פון דער חיונה; דאָס
איבעריקע האָט ער פאַרדינט פון דעם ,װאָס פון צייט צו צייט איז ער געוען אַ
שוחט ,אַ מוכר-ספרים ,אַ שטיק? סוחר מיט אַלטװאַרג  --אַלטע כלים ,אַלטע
ספרים און נאָך אַזעלכע מטלטלים  ---צו װאָס ,וי מיין מאַמע פלעגט זיך אָפט

ב.אַקלאָגן שטילערהייט ,ער האָט מער צונעליינט וי פאַרדינט"*).
ש; י ,.װי מע האָט אים דעמאָלט גערופן שאולקע ,האָט געלערנט אין תלמוד-
תורה אין פּינסק ,אַ מצב ,װאָס ווייזט דייטלעך ,אַז אויף צו צאָלן שכר-לימוד אַ
פּריװאַטן מלמד האָט ניט נגעקלעקט פון די פיל באַשעפטיקונגען און מלאכות פון
זיין טאַטן ,אין תלמוד-תורה האָט שאולקע זיך אויסנעצייכנט מיט זיין פלינקער
תפיסה ,שאַרפן קאָפּ ,דער רבי פון תלמוד-תורה איז געווען זייער צופרידן מיט
זיין תלמיד ,װאָס האָט געקענט שוין ,לייענען אַ בלאַט נמרא" ,)++אויף פּראָסט
לשון מיינט עס ,אַז ער האָט נגעקענט אַלֵיין ,אָן רבין ,בלויז מיט דער הילף פון.

גרויסן קאָמענטאַטאָר רש"י (רבנו שלמה יצחקי )0401-5011 ,װאָס איז געדרוסט
גלייך ביי דער זייט פון טעקסט ,דורכלייענען א נאַנצן פּאַסאַזש אין דער גמרא
און זאָגן דעם ריכטיקן פּשט פון דעם דורכגעלייענטן ,אַ זאַך ואָס איז גאָר ניט
לייכט ,װאָרעם דער תלמוד ,װאָס איז אַ באַריכט פון דיספּוטאַציעס װאָס האָבן זיך

*)
*)5

דאָרט ,זיז .9:01
דאָרט ,וי .51
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גאֲ רהדין

פירט צווישן די פאַרצייטיקע געלערנטע יוריספּרורענטן ,װעטערינאַרן ,ריטואַ-
גע
ליסטן ,איז פאַרפאַסט און אַ לאַקאָנישער שפּראַך ,גֶעשְרִיבְן אין קורצע סענטענצן.

=שאולקע האָט געהאַט אַן עלטערן האַלבן-ברודער ,יעקב-צבי ,אַ בַרודער פון

איין טאַטן אבֶער ניט פון איין מאַמען .אָט-דער ברודער זיינער איז געווען געכאַפּט
ער האָט געקענט גוט לערנען ,געהאָט סמיכות אויף רבנות,
אין דער מעשה".
,ויפגעקלערטער" .האָט דער ברודער ,דער משביל ,געראָטן
אָבֶּער איז געװאָרן אַן א
ם פאָטער אַז עה זאָל שאולקען אַוועקגעב| אין גימנאַזיע און ,מ,אַכן פון אים אַ
דע

לייט" ,זען עפּעס א תכלית**).

אין תלמוד-תורה איז אויך געוען אַ רוסישער לערער ,װאָס האָט אין די

אַסן געלערנם אַ גאַנְצֶע שעה וועלטלעכע לימודים ,וי דהיינו ,רוסיש,
העכערע קל
יס? געאָגראַפיע .אין אָט-ידי שטודיר-קעגנשטאַנדן ,ניט וויי-
אַריטמעטיק און אבַ
די תלמודישע ,האָט זיך שאולקע אויסגעצייכנט ,און דער לערער
'ניקער װוי אין
אים אַן אינטערעס ,און ער איז געווען דער ערשטער װאָס
האָט גענומען אין

האָט געעצהט

אַז מ'אָל שאולקען

אַריינגעבן

אין אַ רענירונגס-שו?

אַזױ אַז

שאולקע זאָל קענען קומען מיט דער צייט צו אַ בילדונגס-קאָריערע.
האָט אים געפרענט צי ער װאָלט וועלן אויסבייטן די תלמוד"י
דער פאָטער
אימנאַזיע .שאולקע װאַרפט אָפּ דעם פאָרשלאַג.
תורה אויף ג
האָב ,אָבער ,אין דעם מאָמענט גאָרניט געװאָלט הערן וועגן דעם .סיין
,איך
גאַנץ טראַכטן איז דאַמאָלס געווען ,װוי צו ווערן אַ גדו? בישראל ,און מיט אַ
ָל; :נא דיר גאָר גימנאַזיע און װער אַ גוי ! איך האָב דערקלערט ,אַז איך על
מא

דאָס קיין מאָל ניט טאָן"י*=).

דאָס איז געווען זיין אויבערפלעכלעכע מאַטיווירונג פאַר זיך אַליין פאַר װאָס
האָט ניט אָנגענומען די אָנמוטיקונג פון זיין ברודער זיך אַ קער צו טאָן אין
ער
ד פרעמדער נויישער ריכטונג ,טיפער פאַרשטאַנען האָט דאָ זיך באַהופּט גאָר אַן
דע

אַנדער אורזאַך ,דער אָפּקער פון דער גימנאַזיע איז אַרױסגעפּלאָסן פון דעם סאַמע

,רייער"
מהות פון שאולקעס פּסיבאַלאָגישן איינשטעל ,פון זיין וועלן בלייבן אַ פ
פויגל" .ער האָט ניט געװאָלט ,און פּסיכאָלאָניש-קאָנסטיטוציאָנעל פּשוט ,נִיט
געקענט ,אַריינרוקן דעם קאָפּ אין קאַזיאָנעם כאָמוט .גיין אין אַ רעגירונג-שו? אין
נע יאָרן אין צאַרישן רוסלאַנד ,און אין איצטיקער צייט איז די לאַגע אין דער
יע

הינזיכט נאָך פיל ערגער געװאָרן ,האָט ,בפירוש ,געמיינט גיין אין שפּאַן װי אַ

גוט אויסגעדרעסירטער פערד מיט שאַרעס
אונטערן אַ קאַזאַרמע-שטרענגער דיסציפּלט.

אויף די אויגן ,זיך אונטערװאַרפֿן
דאָס האָט באַטײט אַרויפנעמען ,און

טראָגן אין פאַרלויף פוּן אַ סך יאָרן ,אויף די יונגע פּלייצעס אַ דערזשי-מאָרדישן,
אַ װילד-פּאַטריאָטישן
בִיסט" ,ניט געקענט

יאָך,
טאָן.

*) דאָרט ,זי .41
אא) דאָרט.
886ט) דאָרט ,ז' .61

און דאָס האָט שאולקע,

דער

געבוירענער

,אַנאַרי

ש.

יאַנאָװסטי

--

זײן

לעבן,

סעמפן

און

שאַטן
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דער חדר אין געווען כַּאַאטִישׁ דעספּאָטיש ,אין אים האָט געהערשט
קאַפּריז פון רבין ,דעם שלענער ,דעם בעלפּועלח ,אָבעֶר ער האָט קיין מאָל ניט
דער

צעמאָלן און צעדרוזגעם די ווילנס און כאַראַקטערס פון די ,אומגליקלעכע" תל-
מידים ,װי דאָס האָט געטאָן די רוסישע שׁוּל מיט איר סיסטעמאַטישן זעלנער-
רעזשים ,מיט איר ,רואיק אוֹּן אָרדענונג" .אָט-די פאַרפּלוכְטע ,אָרדענונג" װאָס
האָם געאַװירט מיט פּרייסישן יווקערטוס ,פון וועמֶען די רוסישע שול האָט איבער-

גענומען אירע מעטאָדן ,האָט געקענט אַרױיפּקװעטשן די נשמה פון די יוגנטלעכע,

און אויף דעם ,אויף אַריינקריכן אין אָט דעם צװאַנג-רעק? איז שאולקע
געווען קיין בעלן,
|
,

גאָרניט

אָבער' אָט-דעם מאָטיוו ,זיין ליבע צו גייסטיקער פרייהייט ,װאָס איזן ניט

פאַרגװואַלדיקט געװאָרן פון תלמוד-שטודיום ,גאָר פאַרקערט ,געפלענט געװאָרן,
װאָרעם אין תלמודישער סכאָלאַסטיק איז דער לערנער פריי אַלץ אָפּצופרעגן,
איבערצופרעגן ,באַשטרײיטן כל זמן עה פַּסקנט ניט איבער דעם דין ,די הלכה

למעשח  ---האָט ער ניט געקענט געבן ניט זיך אַליין און ניט זיין טאַטן .האָט ער
זיין אָפּזאָג פאַרװויקלט אין קלאָמפּערשטער יראת-שמים ,אין זיין ניט ועלן ווערן
אַ גוי ,באמת האָט ער ניט געװאָלט ווערן אַ קליינער א
ַ,רעסטאַנט" ,אֶדעֶר זעלנער,
װואָרעם די רוסיש-פּרייסישע שו? איז געווען אַ קאָמבינאַציע פון אַ קאַזאַרמע מיט
אַ געפענגעניש.
|

אָט-די סיטואציע און שאולקעס

ניט קּענען פאַרטראָגן די קאַזאַרמע דיסי

ציפּלין ווערט קלאָר אַ ביסל ווייטער,

פון גיין אין נימנאַזיע האָט ער זיך קאַטעגאָריש אָפּגעזאָגט ,אָבער נים פון
וועלטלעכע פּימודים .ער איז אַװעק פון תלמוד-תורה מיטן צו דורכזיכטיקן תירוץ,
אַז ער גייט אין בית-מדרש לערנען פאַר זיך .וי אַ פ
,אַרזיכניק" איז ער געווען
אין גאַנצן פריי .אין בית-מדרש האָט קיינער אויף אים ניט אַכטונג געגעבן.
דאָרטן איז ניט פאַראַן קיין אָנגעשטעלטער משניח װאָס זאָל אױפפּאַסן אויף די
בחורים
און בחורימלעך צִי זיי לערנען און װאָס זיי לערנען ,און וויפ? זיי לערנען.
אַ ,פאַרזיכניק" איז אין גאַנצן אומאָפּהענגיק ,ער לערנט ווען ער וויל און װאָס

ער וויל ,און שאולקע האָט אין גאַנצן פאַרלאָרן זיין חשק צום ,קוועטשן די באַנק"

און שאַקלען זיך איבער די פאָליאַנטן פון ש"ס.
איז װאָס האָט איצטער פאַרכאַפּט זיין פאַראינטערעסירטקייט ,באַצוואונגען
זיין אויפמערקזאַמקײט ? ער וועט דאָך ניט פאַרלירן קיין צייט ,לאָזן זי גיין
אין ניוועץ ,סתם בטלען ,און פּוסט-און -פאסעווען ,װי אַ היפּשער טייל פון די
בית-מדרש-לערנער האָבְן זיך נוּהג געװען .

גלאַט גאָרנישט טאָן קאָן איך ניט ,בין איך דאָך געוואוינט פון קינדווייז אָן
|
צו אַרבעטן"*.
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ליאָטעק מיט איר גרויסן
אויסוואל פון ביכער.

*)

דאָרט ,זי .3
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אָנגעהוֹיבן

;איך האָב באַלד אָנגעהויבן צו גיין אין ביבליאָטעק,
שלינגען אַלץ װאָס מיר איז נאָר נעקומען צו דער האַנט"*).
,פּינקטלעכער דער יונגער שאולקע ,ווייזט אַרױיס זיין גרויסע ליידנ-
ש ,י.
ַפט צו ביכער ,אָט-די פרייע שטומע לערער ,װאָס זיינען אין גאַנצן אונטער-
שא

געװאָרפן

אונטער

דעם שיעבוד

פון פֿערנער.

א בוך לערנט דעם לייענער אָן

לין ,אָן אויפזעעריי ,אָן צושטיין ,אָן שרייען ,אַ בוך זאָגט צום לייענער:
דיסציפּ
יי צו דיין דינסט :עפן מיך ווען דוֹ װוילסט און מאַך מיך צו ,װען דו
איך שט
ביכער זיינען אונדזערע באַדינער ,װאָס װערן ניט קיין הערשער
פאַרלאַנגסט.
איבער אונדז ,זיי געוועלטיקן ניט איבער אונדז ,זיי זעצן זיך ניט אָן ,זיי צווינגען
זיך ניט אַרױף ,זיי ברעכן ניט אונדזער ווילן אַזױ ,אַז ער זאָל בטל וװערן לנבי

זייער ווילן .זיי האָבן ניט קיין אייגענעם ווילן ,זיי זיינען די פרייסטע לערער און
אינסטרוקטאָרס.
|
|
אַ ביבליאָטעק דאָס איז געווען דער עלעמענט ,אין וועלכן דער יונגער שאול,
דער פרייהייט-זוכער ,האָט זיך געפילט ,װי אַ פיש אין װאַסער .ביכער  --דאָס

איז נאָך װאָס זיין -האַרץ געלוסט .ביכער  --דאָס איז דער קװאַל פון פרישן,

לן ,קרישטא?-ריינעם װאַסער ,פון וועלכן דער דאָרשטיקער נאָך ויסן און
קי
קענטעניש ,שאולקע ,שעפּט און טרינקט מיטן פולן מויל ,און דערקװויקט זיך.
אָרעם מיר ווייסן אַז די ליבע צו ביכער איז די זעלבע זאך װי די ליבע.
;װ
| צוו חכמה  ...ווייטער ,אַלֶע די װאָס האָבן ליב ביכער מאַכן ניט קיין וועזן  . . .פון
יכטום . , .איין און דער זעלביקער מאַן קען ניט ליב האָבן אי גאָלד און אי
רי
אַ האַנט באַשמידט מיט אייזן איז ניט פּאַסיק צו האַלטן ביכער...
ביכער
ענטש קען ניט דינען ביידן  --ביכער און מאַמאָן ,דעם נאָם פון
קיין מ
געלט און רייכטום ,ממון . . ,ביכער נחתן אונדז ווען דער מזל שפּילט אונד
צו און זיי טרייסטן אונדז אין אַן עת-צרה"**).
און דער יונגער שאו? האָט זיך מחיה געװען וען דער שאַצקאַמער פון
ביכער ,די ביבליאָטעק ,האָט זיך פּאַר אים צעעפנט ברייט און אים אריינגעלאָזט.
דאָ קומט ,ווידער ,זיין עלטערער ברודער ,דער מוסמך און שפּראַכן"קענער,

אים צו הילף ,ער פאַרמאָגט אַ רייכע ביבליאָטעק ,ער האָט ביכער אין עטלעכע

שפּראַכן  ---העברעאיש ,דייטש ,רוסיש און אַנד'.
יאָרן ,האָט נאָך די השכלה-עפּאָכע ביי די יידן אין רוסלאַנד גע-
אין יענע
אין בליען .אָבער אַזױ װוי איר הויפּט-יניקה האָט זי געצוינן פון משה
האַכטן
סאָנען ( )6871- 9971און פון זיין איבערזעצונג פון חומש ( )8871און דעם
מענדעל
" .די איבערזעצונג איז געווען אין גוטן ליטעראַרישן דייטש געדרוקט מיט
! ,ביאור
בן ,האָט די השכלה שטאַרק געווירקט אַז די דייטשע ליטעראַטור
יידישע בוכשטאַ
ך פאַרשפּרייטן צווישן דער יידישער אינטעליגענציע אין רוסלאַנד ,אַ סך
זאָל זי

* )+דאָרט ,זי ד.1
 )88ריטשאַרד דע בורי ()1821:5431
איבערזעצט פון ד .טהאָמאַס.

פּילאַביבלאָן

געשריבן אין לאַטײה

ש.

יטגאַָװסקי

--

זײן

לעבן,

קעמפן אוו

טאַפן

פון זיי האָבן געקענט בעסער דייטש װוי רוסיש,

92

זיי האָבן נגעלייענט די דייטשע

קלאַסיקער .דאָס איז זיי אָנגעקומען היפש לייכט אדאַנק יידיש ,װאָס האָט זי
געדינט וי אַ בריק צו דייטש ,בנוגע רוסיש האָט עס יידיש ניט געקענט באַװייזן,
עס האָט ניט פאַרמאָגט סלאַוויזמען אין אַזאַ גרויסער מאָס' ,
דער יונגער שאו? האָט זיך צוגעכאפּט צן דער דייטשער .ליטעראַטור ,ער
האָט זיך גרינטלעך בּאַקאַנט מיט די קאָריפייען ,מיט די גרויסע פּען-מייסטערס ,אַ
גאר שטאַרקן איינדרוק האָט אויף אים געמאַכט לודוויק בערנע ( )6871-7881מיט
זיינע באַרימטע ,בריוו אויס פּאַריז" ( ,)0281-9881װאָס באַצײיכענען אַן עטאַם

אין דער געשיכטע פון דייטשער זשוּרנאַליסטיק ,דאָס דערשיינען פון אָט:די בריוו
פאַר איינעם פון די אָנגעזעענסטע

לייטנדיקע גייסטער פון

האָט בערנען געמאַכט
י,ונג דיײיטשלאַנד?.
אָט װאָס ש .י .שרייבט+:
,ל ,בערנעס ,בריוו פון פּאַריז" האָבן געהאַט אַן אַנטשײדנדיקע ווירקונג אויף

מיין לעבן .זיי האָבן ממש אָנגעצונדן מיין האַרץ .דורך זיי בין איך געװאָרן אַ
װאַסער פון דעספּאָטיזם און אטַרייער ,לעבנס-לאַנגער אפּאָסטאָל פון דעם פריי-
/
הייטס-אידעאַל?=).
אויסער דעם האָט ער ביי אים אויך געלערנט וי צוּ פֿאַרשאַרפן די פיילן
פון זיין סאַטירע ,און וי זיך צו צילעווען אַזױ אַז ער זאָל טרעפן זיין שונא אין
סאַמע האַרצן ,אין פילבאַרסטן פּלאַץ ,ער האָט זיך ביי אים אויסגעלערנט אֶטידי
גרויסע קונסט פון פּאָלעמיזירן און שאַרף און וויציק אַריינזאָגן דעם אָפּאַנענט,
דעם אַנטאַנאָניסט ,דעם דעבאַטאַנט,

ד
ש .י .האָט אַ מיסיע
די עדות-זאגונג פון א וייב איז זייער וויכטיק ,וייל ווער קען קענען אַ
מענטשן אַזױ גוט וי זיין אייגענע פרוי ,איז לאָמִיר הערן איר צייגעניש
|
|
פרוי ליזאַ יאַנאָוװוסקי שרייבט:
;איך האָב שטענדיק פוֹן אים נעהאַלטן און אין אים געגלייבט אַ דאַנק איין

גייסטיקן שטריך זיינעם  ---די אייזן פעסטע צוגעבונדנקייט צו איין איינציקער
אידעע  ---פרייהייט און גערעכטיקייט .פאַר אָט-דעם געהויבענעם און אײיביקן
אידעאַל ...האָט ער געלעבט ,פּאַר אים שטענדיק
געטריי ביז דער לעצטער מינוט פון זיין לעבן"*),

און אים

געאַרבעט

געבליבן

|

אין דעם 5לעבן פון די יחידים ,װאָס גיבן זיך איבער מיט לייב און לעב צו
אַ באַשטימטער
*)

אידעע ,לערע אָדער באַװעגוננ ,איז אַלֶע מאָל פאַראַן עפּעס אַ

ליא יאַנאַװסקי ,דאָרט זי .9
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געשעעניש אָדער אן איינריידעניש אָדער אַן אָפּדוכט-אָפּנבאַרונג ,אַ מאָל אין דער
פאָרעם פון אַ זעעניש אַמאָל בלויז וי אַ צופעליק געהערט װאָרט אַמאָל ביידע

זאַכן צוזאַמען ,װאָס שטעלט פאָר מִיט זיך אַ װענדפּונקט ,האָט אַ דעצידירנדיקע
השפּעה אויף זייער גאַנג דורכן לֶעבְן ,דיקטירט זיי אַלֶע זייערע ווייטערדיקע טועכצן;
אין קורץ ,עס פורעמט זיי איבער ,קנעט זיי איבער און מאַכט פון זיי פּראָװידעג-
ציאַלע פּערזענלעכקייטן ,פאַרקערפּערונגען פון געוויסע סאַציאַלע באַשטרעבונגען
:
און שטרעמונגען.

וועגן משהן דערציילט אונדז דער חומש אַז די זעאונג פון דעם ברענענדיקן
פנה האָט אביאםַװירקט

זיין גורל װי דעם

און באַשטימט

פון די

אויסלייזער

שקלאַפן אין מִצרִים .וועגן שאולן װאָס איז געװאָרן פּױיל ווערט דערציילט אַז אים
האָט באַקערט אַ זעאונג אויף דעם וועג צו דאַמאַסק .ווענן סאַװאָנאַראָלאַן (-89
,רעפּובליק פוֹן די אַרימעלייט? וװערט
האָט געהערט פון אַן אויגוסטינער מאָ-
ער האָט נגעהאַלטן בסוד אפילו פוֹן זיינע
אַװעקצוגײן פון די הבלי עולם הזה און

דער װאָס האָט אייננעפירט די
)2
דערציילט אַז אַ געוויס װאָרט װאָס ער
נאַך האָט אים באַהערשט ,א װאָרט װאָס
אינטימסטע פריינד ,אוֹן אים באַצוואונגען

ווערן אַן אַסקעט און זיך איבערגעבן דער אידעע פוֹן רעסטאַוורירן דעם ריינעם
קריסטנטום,
| =ש .יב האָט געהערט

|
צוֹ די וייניקע פּערזָאָנען ,אידעאַליסטן",

װאָס האָבן

זיך אַװעקגעשאַנקען אַ באַשטימטער אידעע ,פֿאַר וועלכע זיי זיינען געװאָרן די
קרייצציגער ,פאָנענטרענער ,קעמפער ביז צוֹ מסירת:נפש ,ביז צוֹ זעלבסטאָפּ-
לייקענונג ,ביז צום פאַרנאַכלעסיקן די אייגענע פּערזענלעכע און פאַמיליע-אינ-
טערעסן.
ש .וי איז געווען דער אומדערשראָקענער און אומבאַפלעקטער ריטער פאַר
דעם אידעאַל פון פרייהייט דערפירט צום העכסטן און עסיקסטן עקסטרעם .ביי די
טיפּן מענטשן הייבט זיך דער אַפּאָסטאָלנטום אָן זייער פרי אין זייער יוגנט ,אמאָל
אפילו פון קינדהייט אָן ,זיי האָבן ס'רוב אויך א באַנלײטגלױבערײי אַז די הע-
כערע השנחה נים אויף זיי אכטונג ,היט זיי אָפּ ,זֵיי זאָלן ניט געשעדיקט ווערן,
זיי זאָלן ניט געשטרויכלט ווערן ,מיט איין װאָרט ,די פּראָװידענץ לאָזט זיי ניט
אַרױיס פון איר מוטערלעכן אויג.
אָט-די ,איינריידעניש" ,אויב מ'וויל קען מען עס אָנרוֹפן אַבערגלױבערײ

האָט געהאָלפן אַ סך גרויסע מענטשן װערן דאָס װאָס זיי זיינען געװאָרן ד"ה,
פערער און קעמפער

פֿאַר געוויקע

אויפברעכּערישע

נאַװאַטאָרישע

לערעס

און

באַנעמונגען .מיר וועלן אָנװוייזן אויף ניט קיין קלענערן פּערסאָנאַזש וי סאָקראַ-

טעס 074 -- 995( .פַּ"ק) -

|

|

סאַקראַטעס האָט געגלויבט אָן קיין שום קװענקלעניש אַז צו זיין דינסט
,ינערלעכער קול" ,געשיקט
שטייט אַ ,פאמיליארוס" ,אַזאַ  בן-בית //אָדער אַן א

פון די געטער אים צו היטן און לענקן אַלֶע זיינע טריט און טאַטן ,אֶט-דִי איינ
רעדעניש האָט עס געדינט פאַרן יסוד פוֹן דער באַשולדיקונג
מ'האָט אויף אים אַרױסגעטראָגן אַ טויט-אורטייפֿ. ,

אין געריכט,

וען

ד2

ט .יאַנאָװסקי  --זיין לעבן ,קעמפן און שאַפן

,אַ װאַרנונג פלעגט געוויינלעך זיך באַװיזן צו מִיר דורך גייסט-צייבנם אין
מיינע פריערדיקע יאָרן ,שטענדיק אָן א שִׁטֶער ,און פלעגט אַרױסזאָגן איר קענ
נערשאַפט אפילו בנוגע אומוויכטיקע ענינים ,יעדעס מאֶל וען איך בין געװען
געניינט צו באַגײן אַ פעלער ,און אַזעלכע פאַלן פלעגט זי מיך אִפּשטעלן גאַנץ
אָפט אין מיטן פון מיינע האַנדלונגען און געשפּרעכן")* ,

ס,אָקראַטעס איז געווען געוווינט צו זאָנן זיינע פריינד װאָס זיי זאָלן אונ"
טערנעמען און פון װאָס זיי זאָלן זיך צוריקציען .ער האָט געגעבן אִן אֶנצוֹהע-
רעניש אַז ער האָט געקראָגן די װאָרנונגען פון די געטער .און פיל נוצן האָבן

געהאַט פון דעם די ,װאָס האָבן אים נעפאָלגט ,און די ואס האָבן זיך ניט צו-

געהערט צו זיינע רייד האָבן געהאַט נאָכדעם פאַרדרוס"**).
בלייק זאָגט עדות וועגן זיך;,; :איך שעם

-

זיך ניט און קווענק? ניט או יסצן-

זאָגן ,אַז איך געפין זיך כסדר אונטער דער פירערשאַפט פון אייבערשטע שלוחים
יי
יי
אַזױ יעדן טאָג און יערע נאַכט"**,)+
ניט יעדערער פון אָט-די מענטשן ,װאָס זיינען אין זייער איבערציינונג אָדער
באַוואוסטזיין,

אָפּנעמאַרקירטע

פאַר אַ באַשטימטער

שׁלָיחוֹת ,זיינען גענוג אִפן-

האַרציק זיך מודה צוֹ זיין אין דעם ,און אונדז מגלה זיין זייער אינטים-פּערזענ-
לֶעכְּן זעלן-סור.

ש .ימ.אַכט ניט קיין סעקרעט פוּן דעם ,ער דערציילט דעם אמת:
;איך בין אַלט געווען אַכט יאָר ,ווען איך בין שטאַרק קראַנק געװאָרן. ..

עס איז געווען ערב-שבועות

אינדערפרי ,וװען איך האָב...

גענומען און גע-

|
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אַזױ װי עס איז געווען ערב יום-טוב ,און אום ער זאָל ניט דאַרפן בלייבן
קיגן טאוַיטער אין שטוב איבער די צוויי טעג יום-טוב ,האָט מען זיך צונעאיילט

מיט רי הכנות צו זיין קבורה .עס האָט געהאַלטן שוין גאר נאָענט צו דעם אַז.
מען זאָל אים איבערגעכן צו די חברה-קדישא-לייט .,ער איז שוין געלעגן אויפן
דּיל ,און דִי ליכט צוקאָפּנס האָבן שוֹין נעברענט .דאָ קומט אַרין דאָקטער דוב-
ראָווסקי ,א פּאַליאַק ,וועמען מע האָט גערופן צום יונגן פּאַציענט היפש

פריער

ווען עס איז נאָך געװוען אַ שטיק? האָפענונג אים צו קענען ראַטעװען .אַז ער
האָט דערזען דעם מת ,האָט ער זיך לכתחילה צוריקנעצויגן ,אָבער נלייך אוֹיף
אַן אָרט האָט ער זיך איבערגעליינגט ,זיך אָפּנעשטעלט און גענומען אויספרעגן די

מוטער,

צי ער איז טאַקע געווען טויט .זי האָט אים ניט געקענט איבערצייגן ,אין

ער כאַשטאַנען

דערויף,

אַז מען זאָל אים צוריק

אַרינליינן

אין בעט ,ער האָט

אים געלאָזט אָפּצאַפּן אַביסל בלוט ,דער קליינער שאולקע האָט גענומען אָטעמען.
דער דאָקטער האָט פאַרזיכֶערט די שטוביקע

אַז דאָס יינג?ל װעט לאַנג לעבן.

*) פּֿלאַטאָן אַפּאָלאַגיאַ.
** )+ססענאָפאָ ,מעמאראביליא ,בוך },8 ,1 -- ,
זעפפטת . 6.ם  4צם סם ,מאאזםת טי ינס פמידהגן
{ ,י ,צימירט בוך זי ,81
אאטפ)

*א**)
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די מוטער און אַלע װאָס האָבן געוואוסט פון אִָט-דעם פאַל האָבן געקוקט

אויף דעם אֶנקום פון דאָקטער און דאָס אָפּראַטעװען שאולקען פון זיכערן טויט,
ואס װאָלט קומען פון באַגראָבן לװערבןעדיקערחייט ,וי אויף אַ דירעקטן
אַריינמיש פון דער אייבערשטער

השנחה

אין לעבן פון שאולקען.

אויך ער אַליין האָט געטראַכט ,אַז זיין לעבן מוז באַזיצן גרויס חשיבות אויבּ

דער

השנחה

האָט געלוינט

זיך אַזױ צו מיען פאַר אים און ניט דערלאָזן

אים

אומקומען פאַר זיין צייט .האָט זיך דער קליינער שאולקע אַריינגענומען אין קאָבּ
אַז דער רבונודעולם האָט אַ װאַכזאַם אויג אויף אים און ער איז געװיס באַ-
שטימט דודכצופירן אַ וויכטיקע שליחות ,דאָ אויף דער ערד ,און בפירוש פאַר
|
אָט-דעם צוועק האָט מע} אים געשאַנקען אַ ניי לעבן,

ש .י .זאָגט אַליין עדות אַז אָט-די געשעעניש אין זיין קינדהייט ,אין עלטער
פון אַכט יאָר ניט מער ,װועט װאַרפן אַ געװויסן ליכט אויף מיין פעסטן גלויבן
אין די שפּעטערע יאָרן פון מיין לעבן ,אַז איך האָב אַ געוויסע מיסיע אויס-
צופירן"*).
אָט פון װאַנענט ש .י ,האָט געשעפּט פעסטקייט ,האַפטיקייט און איינגענלוי-
בטקייט אַז ער אין באַרופן דורכצופירן אַ וויכטיקע שליחות און ער ווייסט גענוי
װי זי דורכצופירן ,און זיינע קעגנער זיינען בלויז שטערער װאָס האָבן ניט קיין
און זיי קענען אים ניט אָפּנייגן פון זיין איין מאָל פאַר אַלע מאָל באַ-

ממשות

שטימטן דרך ,ער דאַרף זיך צו זייערע פּראָטעסטן ניט צוהערן ,ער מעג זי
|
כחלוטין איגנאָרירן ,זיי װעלן ניט קענען ביישטיין קעגן אים,

,ויף
;גראָד די-דאָזיקע איינריידעניש האָט געהאַט אַ שטאַרקע ווירקונג א

דער פּאָרמירונג פון מיין ווייטערדיקן לעבן"**).

ער זאָגט עס אונדז א צווייטן מאָל און אַביסל ווייטער א דריטן מאָל אַזױ
אַז עס איז זיכער אַז די פאַרלויפעניש אין זיין לעבן האָט געהאַט אויף אים אַ
יי
|
|
גרויסע גרונטאָוונע ווירקונג,

פאָמיר אָבער דאָ נאָך אַ מאָל װידערהאָלן ,אַז אפילו אין די שפּעטערע
יאָרן האָט די דאָזיקע פּאַסירונג ניט פאַרפעלט צו האָבן איר ווירקונג אויף מיר")**+
,אול" ,װאָס אויף העברעאיש באַטײט עס
מענלעך אַז אויך זיין נאָמען ש
אַן ,אַנטליענער" האָט אויך געװוירקט אויף אים אַז ער זאָל זיך באַטראַכטן וי
װאָס מ'האָט אַנטליען

איינעם

ביי די איבערנאַטירלעכע

כוחות

כדי דורכצופיר

א געוויסע נייטיקע אַרבעט ,װאָס קיין אַנדערער װעט ניט קענען טאָן עס אַזױ גוט
אוֹן נעשיקט ,װי ער װועט עס דורכפירן.

אין מינוטן פון פולשטענדיקן יאוש ,פלענט ש ,י .צופאַלן צום מוטערלעכן

בוזעם פון אָט-ידעם האַלב-לעגענדאַרער און האַלב-ווירקלעכער געשעעניש אין זיין
קינדערלעבן און פון איר זיינן דערמוטיקונג און קוראַזש .װיבאַלר ער האָט

*)
**)

)5

פאָרט.
זאָרט..

דאָרט ,זי .02
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געהאַלטן איין טראָט פון גרוב און האָט זיך דאָך געראַטעװעט ,װעט ער אויך דאָס
מאָל ניצול-ווערן.
,אין מאָמענטן פון ביטערער פאַרצווייפלונג ,וועלכע זיינען גאר אָפט גע-
קומען אין מיין לעבן ,און ווען איך האָב געמיינט אַז אַלצדינג איז שוין געענדיקט,
פלעגט מיר תמיד קומען אויפן זינען אָט-די דאָזיקע לעגענדע ,און מיין האַרץ
פלעגט אָנגעפילט ווערן מיט נייעם ,פרישן מוט צום וייטערן לעבנס-קאַמף"*)
קאַמף פאַר דעם אידעאַל און לערע װאָס ער האָט געהאַלטן פאַר זיין הייליקער מיסיע
צו פאַרשפּרײיטן צװוישן די יירישע מאַסן,

*) דאָרט.

ין ג ג פ
א.
ניט קיין חובב-ציון און ניט קיין עם-עולמניק
ש ,י .איז געבוירן געװאָרן אין  ,4681דאָס איז געווען דאָס יאָר ,ווען אַלעק-
ער האָט איינגעפירט
סאַנדער דער צווייטער האָט נאָך אַלץ געליבעראַלעװעט.
די ,זעמסטוועס" ,אַ פאָרעם פון לאַקאַלע זעלבסט-פאַרװאַלטונגען װאָס האָבן צו

זאָגן איבער די אָנגעלעגנהייטן פון בילדונג ,געזונט און געריכט אין זייערע ראַ-

יאָנען .,עס איז אויך איינגעפירט געװאָרן ,אין אַ באַגרעניצטער מאָס דאָס גע-
ריכט פון איינגעשװאָרענע".

|

|

מיט דריי יאָר פריער איז אַרױיסנגעגעבן געװאָרן דער אוקאַז װאָס האָט אִפּ-
געשאַפט פּאַנשטשיזנע 22 ,מיליאָן לייבאיינענע זיינען באַפרייט געװאָרן.
די זון
דער פרילינג פון רוסישן ליבעראַליזם איז געווען אַ צו קורצער.,
פון פּראָגרעס האָט אַ שיין געטאָן ,גענומען אַביסל? צעװאַרימען און צעשמעלצן
די פאַרגליווערטע פאָרמען פון סאַציאַל-פּאָליטישן לעבן ,זי איז אָבער גלייך פאַר-
שלונגען געװאָרן פון דעם דראַקאָן פון רעאַקציע,

אין לאַנד האָט געהערשט אַ גרויסער אויפרודער און אַן אומצופרידנקייט.
די מיליאָנען ,באַפרייטע? לייבאיינענע ,װאָס האָבן געדאַרפט ווערן אַצונד אומי
אָפּהענגיקע ערד אַרבעטער האָבן ניט געקראָגן גענוג לאַנד אַז זיי זאָלן זיך קענען
אײינאָרדענען װירטשאַפּטלעך-פּועריש ,זיי זיינען עפּעס נגעבליבן הענגען וי אין
דער לופטן.

צווישן דער רוסישער אינטעליגענציע האָבן זיך גענומען פאַרשפּרײטן ראַ-
דיקאַלע אידעען ,וועלכע מען האָט באַצײיכנט מיטן טשיקאַװון טערמין ,ניהיליזם".
דאָס װאָרט האָט פּאָפּולאַריזירט דער גרויפער רוסישער ראָמאַנען-שרייבער איװאַן
ּ,אָטערס און קינדער"
סערגייעוויטש טורגעניעוו ( )8181-3881אין זיין ראָמאַן פ
( ,)9681ניהיל איז אַ לאַטײניש װאָרט און עס באַטײט ,גאָרניט" ,קיין זאַך ניט.

ש.

יאַנאַװסְקָי  ---זײן לעבן,

קעמפן
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,ניהיליזם" האָט דערקלערט קריג אַלע הייליקע טראַדיציעס .די ניהיליסטן ן זיינען
געווען פילאָ זאָפּיש מאַטעריאַליסטן אָבֿער פּערזענלעך  --אידעאַליסטן.
זי האָבן זיך מוסּר-נפש נעווען פּאַר זייערע איבערצייגונגען ,געגאַנגען אויף
קאַטאָרגע און אפֿילו אויף דער תליה מיט פּרייד און אַרױספאָדערונג ,זיי האָבן
באַקעמפֿט דעם שטאַט ,נעזעץ און די טראַדיציאָנעלע באַנעמונגען ווענן מאָראַל,
װאָרעם אָט-די אַלע זאַכֿן זיינען גענוצט געװאָרן כדי רעכט-צופֿאַרטיקן די פֿאַר-
שקלאַפונג פון מענטשן.
|
|
די ניהיליסטן זיינען געווען אסקעטן ,זיי האָבן פאַרניינט קונסט לשם קונסט,
אויסנעלאַכט

די פּוסטע

עסטעטיק,

זיי האָבן

געפֿרײידיקט

א האַרט-גראָבלעכן
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דער שווערער פּראַצע פון די האָרעפֿאַשניקעס,

און אָט;דער אומשטאַנד

לייגט

אַרױף אַ גרויסע התחייבות אויף אַלע די װאָס באַזיצן בילדונג ,װאָס געניסן פון
די קולטור-פּראָדוקטן .די פאָלקסטימלעך געשטימטע יוגנט האָט גענלייבט אַן אין
,עמך" לינט פאַרבאָרגן אַ גרויסער סאַציאַלער אמת ,דער מענטש װאָס איז ווערט
צו טראָנן אָט-ידעם שטאָלצן נאָמען איז דער האָרעפּאַשניק ,װאָס נוצט ניט אויס,
עקספּלואַטירט ניט זיינע מיט-מענטשן ,דער ,עמך"-מענטש .פאַר דער בילרונג
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אָט-די ,גייערס?

אין פאלק האָבן געפאָדערט ,לאַנד און פֿרייהייט" פאַר

דעם ערדאַרבעטאָרישן פאָלק,
|
די דאָזיקע באַװענונג
פ
ו
ן
דער יוננט האָט אַרױסנעװיזן אָן אַ שיער אי-
בערגעבנקייט ,אָפּפערװיליק
ײ
י
ט
,
נ
שמח-רייכקייט ,געטרייקייט און גייסט-פיינקייט.
זי איז אָבער ,דורכגעפאַלן
.
א
ֶ
ט
די אידעאַליסטן פון ריינעם װאַסער האָבֿן זיך
אַנגעשטויסן אָן אַ האַרצ
ל
א
ָ
ז
ער און פאַרשטאַנדלאָזער רעגירונג ,װאָס האָט זי
אומברחמנותדיק פאַרפאָלגט ,געיאָגט ,גערודפט ביז אומברענגונג,
אָבער דאָס
אַליין װאָלט ניט געקענט ברעכן דעם מוט פון אָט-די פאָלק-פאַרחערלעכער ,װאָס
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|

|

זיינען געווען גרייט צום העכסטן

-

גראַד פון מאַרטירערטום

אַ באט

גאָ הדין

פאַר זייערע אירעז.

די טראַגעדיע פון אָט-דער באַװעגונג איז געלעגן אין דעם ,װאָס דאָס פאָלק,
פאַר וועמען זיי זיינען געווען גרייט זיך מקריב צו זיין האָט זיי ניט פאַרשטאַ-
| נען און האָט זיי ניט געװאָלט אויפנעמען ,אַרייננעמען אין זייער סביבה וי איי-
גענע זין און טעכטער .די פּויערים גופא פלענן זיי כאַפּן און איבערגעבן אין די
הענט פון דער פּאַליצײ אוֹן זשאַנדאַרמעריע ,די פּויערים האָבן ניט באַגריפן װאָס
אָט-די מאָדנע חברח-לייט ווילן פון זיי האָבן ,צו װאָס קריכן זיי אַהין ,וואוהין

מע בעט זיי ניט און מ'וויל? זיי ניט האָבן .די פּויערים האָבן געזען אין אָט-דער

באַוועגונג עפּעס וי אַ מין פּריצישן קאַפּריז אָדער פאַרוויילונג ,און האָבן אָט-די

משונה ברואים פאַרדעכטיקט אין בייזע כוונות,
און פון דעם פרידלעכן ,גיין אין פאָלק" האָט זיך די יוגנט אַ קער געטאָן
|
אין אַן אַנדערער ,אין אַ רעװאָלוציאָנערער פּאַליטישער ריכטונג.
| אין  1881דעם -81טן מאַרץ איז אַלעקסאַנדער דער צווייטער אויפגעריסן
געװאָרן פון אַ באָמבע ,פאָרנדיק אין זיין קאַרעטע צום ווינטער פּאַלאַץ ,דעם
אַטענטאט האָט פאַרטראַכט און דורכגעפירט דער עקזעקוטיוו קאַמיטעט פון דער
,פאָלְקס -פרייחייט" (,נאַראָדנאַיאַ װאָליאַ") ,דער קאָמיטעט איז באַשטאַנען פון
,אָלקסי
זשעליאבאָו- ,סאפיא פּעראָוװוסקאַיאַ ,וויערא פינגער און אַנד' ,די פּאַרטײ פ
פרייהייט" איז געגרינדעט געװאָרן נאָך אַ שפּאַלטונג אין ,ערד און פרייהייט"

|

( ,זעמליא אי וואליא") אין אויגוסט ,9781

די נגרויסע יידישע דערװאַרטונגען פון השכלה ,װאָס האָט שוין באַװיזן
|
אַראָפּצוגײן פון די דייטשע רעלסן און אַרויפצוניין אויף די רוסישע סאָלײען,
האָבן גיך גענומען וועלקן .די עפּאַכע שליסט זיך מיט אַ גרויסער אַנטוישנג,
װאָס איז נגעקומען מיט דעם אויסנוס פון בלוטיקע פּאַנראָמען װאָס האָבן פאַר-

פלייצט די יידישע נאָס אין די יאָרן ( ,)1881-28וי אַ נקמה-אַקט פאַר דעו' דערי
מאָרדונג פון צאַר ,דעם ,באַפרייער" .דער ייד ,וי אַלע מאָל ,ווערט דאָט כפרה-

הינדל- .

:

|

ר

ש .יא.יז אַריבער ראָפּטום ,מיט דער הילף פון זיין עלטערן ברודער ,פון

זיינע תלמוד -שטודיען צו דער דייטשער און רוסישער ליטעראַטור ,די העברע-
אישע ליטעראַטור האָט ער אין גאַנצן אױסגעלאָזן ,זי איז אים פאַרבייגעגאַננען
לחלוטין אומכאַמערקט ,ער דערמאָנט זי ניט מיט קיין איין איינציקן װאָרט אין

זיינע אױטאָביאָגראַפישע פאַרנאָטירונגען .און דאָס איז כמעט װי א רעטעניש.

װאָרעם ער האָט זיך דאָך אויפגעהאַדעװעט אין אַ הויז פון אַ פרומען טאַטן **,
און זיין עלטערער ברודער ,יעקב צבי ,פון וועמען ער האָט שטאַרק געהאַלטן און
ווער עס האָט אים גענעבן דעם ערשטן שטויס צו ,אויפקלערונג" ,איז געװען אַ
פּראָמינענטער העברעאישער לערער ** ,)5און ש .י .אַליין האָט יאַקבי געטרוימט,
*) דארט ,ז7 .ד.1
*א) דארט ,ז.21 .
 )66דארט ,ז.51 .

/

ש.

יאַנאַָװסלי

זײן

--

קעספן

לעבן,

שאַפן

אהו
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:

אין אַ צייט צוריק ,צו ווערן אַ נדול בישראל ,ער האָט אפילו גענאַרט די אַמבי-
ציע צו ווערן אַ נאון") ,און נאָך דעם אַלעם עקזיסטירט פאַר אים העברעאיש
לחלוטין ניט .עס איז מערקווערדיק,

אברהם מאפּו אין געבאָרן געװאָרן אין קאָװנע אין  8281און געשטאָרבן
אין  .7681זיין באַרימט ווערק ,אהבת ציון" איז דערשינען אין , ,2881אשמת
שומרון" (די זינד פון שומרון)  ---אין  ,5681יהודה לייב נאָרדאָן ,דער גרויסער
דיכטער און קעמפער פאַר השכלה איז געבוירן געװאָרן אין  0281און געשטאָרבן
אין ,2981

פּרין בן משה

סמאָלענסקי

איז

געבוירן

געװאָרן

אין

2481

און גע-

שטאָרבן אין  ,5881ער האָט אויפנערודערט דעם פרומאצקן געמויזעכז מיט וין
איקאָנאַקלאַסטישן ראָמאַן ,התועה בדרכי-החיים" (דער בלאַנדזשער אויף די
לעבנס-וועגן) .,אין דער שריפט ,השחר" (דער מאָרגנשטערן) האָט ער זייער
בראַוו געקעמפט פאַר השכלה ,אָבער בעת די פּאָנראָמען האָט ער געביטן דעם
פראָנט און איז אַרױס מיט זיין רוף ,צייט צו נעמען פלאַנצן" (ע,ס לטעת").
אין ,1881
די יידישע

אינטעלינענציע

גען; די בילויצעס

האָט זיך איצט

און די עם-עולמניקעס,

אייננעטיילט

די װאָס

אריץ ישרא? בויען דאָרטן קאַלאָניעס און די
ריקע ,צפון און דרום .ש .י ,.װאָס אין שוין
יאָר אַכצן ,און האָט זיך זיכער אָפּנענגעבן א
געקומען אַרום אים אין לאַנד ,האָט זיך ניט
פון די דאָזיקע צויי שטרעמוננען

אין צויי

ריכטונ-

האָבן זיך געלאָזן

קיין

װאָס האָבן עמיגרירט קיין אַמע
דעמאָלט געוען א בחור פון אַ
חשבון אין דעם װאָס איז פאָר-
אידענטיפיצירט מיט קיין איינע

עס זעט אויס אַז די פּאָנראָמען און דער איבערברוך אין דער אָריענ-
טאַציע ביי אַ טייל פון דער יידישער אינטעלינענציע אין יענער אוֹיפנערן-
דערטער צייט האָט זיך אין אים ניט אָפּנעשפיגלט .ש ,י ,,הפּנים ,האָט באַ-

לאַנגט צו דעם טייל ,משכילים"

װאָס האָבן זיך ניט געלאָזט אָפּשרעקן און

האָבן אַרױסגעװיזן איינגעשפּאַרטע אייננענלויבטקייט אין אַלנעמיינעם פאֲרשדיט.
זיי האָבן פאָרנעזעצט די טראַדיציע פון אויפקלערונג .נאָר אָנשטאָט דעם ,פי
כעראַליזם" ,װאָס איז געווען היפּש דיסקרעדיטירט אויף דער רוסישער און דעד

יידישער גאַס ,האָבן זיי פּראָקלאַמירט רעװאַלוציאַנערן ראַדיקאַליזם ,דער סאָציאַ-
ליסטישער פּראָגרעס וװועט אויפטאָן
ניט געקענט באַװײיזן.
נאַציאָנאַליזם
אױיקגעשפּראָכענער

 ציוניזםקעננער

האָבן

דאָס,
אים

װאָס דער ליבעראַלער
ניט

באַאיינפלוסט,

ער

פּראָגרעס
איז

נעווען

האָט
אַן.

פון ,חיבת-ציון".

,פיל פון זיי (גימנאַזיסטן ,סטודענטן) זיינען דעמאָלט געווען פּלאַטאָנישע

הובבי ציון ...איך בין שוין דאַן געווען אַ שטאַרקער קעגנער פון דער אידעע..
*)

דאָרט ,זי ד-.1

|

אי
וי איך דערמאָן

זיך ,איז דאָס דעמאָלט

גאָררין

אַ בא

געוװוען דער הויפּט-קעגנשטאַנד,

וועלכן מיר האָבן גאָר פייערדיק דעבאַטירט" *)

איבער

/

פאַרװאָס איינער איז קאָנסערװאַטיוו ,טראַדיציאָנאַל און דער אַנדערער ,װאָס
האָט זיך אוױיפּגעהאַדעװעט כמעט אין דער אייגענער אומגעבונג און האָט גע-
קראָגן אומגעפער די אייגענע דערציאונג ,װוערט דווקא אַ ראַדיקאַל און אַ רע.-
װאָלוציאָנערער ,איז שווער צו דערקלערן .דאָס בלייבט אַ פאַרהוילענע מיסטע-

ריע פון דער מענטשלעכער זעל,

|

ש .י ,איז אַ זון פון אַ חזן-שוחט,

אַן אייניק? פוֹן אַ רב ,אַן אוראייניקל

|

פוֹן אַ חזן-שוחט.

ה,איך בין שוין דעמאָלט געווען אַ יינג? פון אַ יאר זיבן ,און איך געדענק,
אַז איך האָב זיך נעפילט גאָר דערהויבן ,ווען איך האָב זיך ..דערוואוסט ,אַז

מיין טאַטע איז ניט אבי-ווער ...אַז מיין טאַטנס-טאַטע  --דאָס הייסט מיין זיידע
 ---איז געווען אַ רב ...און אַז מיין עלטער-זיידע

איז געווען אַ חזן און שוחט,

און אַז פון זיין זיידן האָט דאָס מיין טאַטע געירשנט זיין פּראָפעסיע")+* ,
וי עס אין צו זען אין די שטוביקע אומגעבונג און די פריע יוננטלעכע
דערציאונג ניט פאַר אַלֶע יונגעלייט אַן ענדנילטיק דעצידירנדיקער פאַקטאָר אין
פאָרמירן זייער גייסטיקע פיזיאָנאָמיע .אין אַנדערע נאַטורן רופט אַרויס אָט-די
קאַנקערװאַטיווע אָרטאָדאָקסישע דערציאונג דווקא אַ נעגאַטיוע רעאַקציע ,אַ
ברעכן די אָנגע-
דראַנג און אַ שטאַרקן ווילן איבערצושאַצן די אַלטע ווערטן,
נומענע געצן און רייסן מיט דעד איינגעפונדעוועטער טראַדיציע .דער שפרוך פון
משלי, :דערצי אַ יונג קינד ...און ווען ער װעט אַלט װוערן װעט ער זיך פון דעם
ניט אָפּקערן"; גילט ניט פאַר אַלֶע קינדער אין אַלע צייטן.

פאַרװאָס זיינען מענטשלעכע

כאַראַקטערן און טבעס פאַרשיידן און זייערע

רעפלעקסיעס און רעספּאַנסעס צו די אייגענע
 --בלייכט אַ פּראָבלעם אין דער פּסיכאָלאָגיע.

אַרױספאָדערונגען

פאַרשיידנאַרטיק

ב

שאול דער משונענער פראַגעס-שטעלער.
 ,...מלכותא דאַרעאַ כעין מלכותא דרקיעא"***) ,דאָס קיניגרייך אויף דער ערד
איז וי דאס קיניגרייך פון הימ? ,װי עס ערדישט זיך אַזױ הימלט זיך עס .די הער-
שאַפט אויף דער ערד ,ד"ה אין דער געזעלשאַפט ,איז פאַרבונדן מיט דער פאָרי

)5
5א)
*)+8

דאָרט ,זי .73
דארט ,זי .01
ברכות ,נח.

ש .יאַואָװסקי  --זײן לעבן ,קעמפן אט שאַפן
שטעלונג וועגן דער הערשאַפט
וועלט ,אין גאַנצן קאָסמאָס,

װאָס עקזיסטירט
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|

אין דער

אין הימל ,מיינענדיק
|

די מאָנאַרכיע האָט זיך געשטיצט גאַנץ אָפט אויף דעם צוגעטראַכטן מאָ-
נאַרכישן פּרינציפּ װאָס באַהױיפּט זיך אין אוניווערס ,די פאַרקערפּערונג פון אָט-
דעם פּרינציפּ האָבן אַנדערע דענקער נעזען אין דער זון ,אָדער אין דעם זוגאָט.
איין

גאָט ,איין

זון

אין

הימל? און איין

זעלבסט-הערשער

קיניג ,איין

אוֹיף

דער

ערד ,אין דעם רעגירונגסיסיסטעם,
די מאָנאַרכישע רעגירוננ-פאָרמע איז די יעניקע וועלכע איז נאַטירלעך פאַרן
מענטשן ,,.אפילו די זונען-סיסטעם איז מאָנאַרביש?" 58

,א מאָנאַרכיע איז ענלעך צו דער סואווערענער מאַכט פון נאָט אַליון" . 548
און ש ,י, ,דער געבאָרענער אַנאַרכיסט הויבט אָן נאַנץ פרי זיין ראַנגלעניש
מיט נאָט ,ריִכטיקער ,מיט דער פּאָפּולאַר-וואולגאַרער נאָט-אידייע ,װוי זי ווערט
אויפגעפּאַסט פון די פרומע-יידן ,און װי זי איז פאַרפיקסירט געװאָרן ,אין דער
.
סינאַנאַנע.
אָט-דער יוננינקער אַנאַרכיסט ,ליבהאָבער פון פרייהייט ,קען ניט שלום
מאַכן מיט דעם באַנעם אַז אַ זעלבסט-הערשאַפט עקזיסטירט אין װעלטאַל ,ער
איז נאָך גייסטיק-אינטעלעקטועל צו שואך אַנטשלאָסן זיך אַנטקעגן-צו-שטעלן

אָט-דעם חימל-קיניגרייך ,אָפּפרעגן לחלוטין דידאָזיקע ,מלכותא דרקיעא" (הימ-
לישן שטאַט) ,דקיאָסמישע פּאַטערנאַלע דעספּאָטיע ,ער איז אָבער שוֹין ,אין זיין
פריער יוגנט ,גענוג אַ בעל-כוח צו שטעלן אָט-דעם צונעטראַכטן איינשטעל אונ-
טער אַ פרענ-צייכן.
 ,די פדאַגע ווענן גאָט האָט מיך אָנגעהויבן פּייניקן ,ווען איך בין נאָך גע-

ווען גאָר יונג ...איך האָב שטענדיק

נאָר געװאָלט פאַרשטיין ,ניט גלייבן")* ,

דער קליינער שאולקע איז פול מיט פראַנן װי אַ מילנרוים מיט קערנדלעך.
ער וויל ניט און קען נישט פּסיכאָלאָניש קאָנסטיטוציאַנעל ,אָננעמען -- ,און
זיך צופרידן שטעלן ,זיך באַרואיקן --- ,אַלץ װאָס די עלטערן אין הויז ,און די
עלטערע אין גאָס און אין בית-מדרשזאָגן אים .ער איז ,קריטיש" גענייגט,
ער איז פרעגעדיש.

,און עס װעט זיין אַז דיין זון װעט דיך ,,,פרענן"* ,א*)
|וליב װאָס זאָל ער עפּעס פרעגן? פירט דען ניט פיל פרענן צו אָפּפרעגן
צ
און דאָס לעצטע איז אַ געפאַר פאַרן גאַנצן איינשטעל סיי אידעאָלאָניש און סיי

סאַציאַלאַניש? אַ וואוילער מענטש ,און אַ קינד איז דאָ ניט מער װי בְלויז אַ
נטם6:2

אט) 8:6ט5, )01ץ. 25511זסט2806ק085
.קגעסס אססם שס1שש . 94םס
היצא) , 1591.מ. 4 04801ק 58:00, 1005 1.ע
 )5ש .י ,ציטירט בוך ,זי .12
 )55שמות,

יג ,יד.

|

612/ 8016182,שׁש וכ

03

אַ בא

גאָר ר י,

קליין מענטשעלע ,דאַרף זיך אויפפירן װי אַלע ,טראַכטן װי אַלע ,אָן קיינע פרע-
גענישן ,סיידן זיין אינדיווידועלער באַוואוסטזיין איז שוין אַנטװיקלט אויף אַזױ
פיל ,אַן ער איז נענונ שטאַרק זיך צו שטעלן קעגן זיין אַרומגעבוננ און איר

פעסטנעשטעלטן
דאַנק ,אָפּפרעגן
געטראָטענע

דערװייל
אוֹן ער פּרובירט
אויפפיר,
די הייליקע מוזיקייט פון אירע זיטן,

פון סדמונים

פאַלקסווענן.

ווייס וי אָפּװאַרפן ,קריטיקירן

אויב

און

ואַרפט

אירע הנהגות

ער

בלוין אין גע-
שטיינערס ,אויס-

גייט

אַזױ

נאָך ניט

ער אָבער שוין אֶפּ ---

פרעגעניש --
אויףה ואָס עס זאָנט עדות זיין צושטייערישע ,סאַקראַטישע"
אירע אַנגענומענע מאַטיוירונגען פאַר געוויסע האַנדלונגען און די אַקצעפּטירטע

דערקלערונגען פאַר געוויסע דערשיינונגען ,און דאָס אין אַן אָנזאָג אַז דער אִפַּ-
װאַרף

פון די האַנדלוננען

:

װועט אויך קומען.

דער סטאַטוס-קװאָ האָט מורא פאַר די פרעגערס .וייל ס'רוב װאַקסן זי
אויס אין אָפּפרעגערס .ניט אומזיסט בייזערן זיך די תלמודיסטן אויף די קשיא-
שטעלערס און זיי דערלויבן זיך צו זאָגן אַז,סתם מקשן עם-הארץ"=) ,גלאָט אַ
פרעגער איז אַן אומוויסנדיקער קערל,
ז,ינט איך בין געקומען צו מיין באַװאוסטזײין ,געדענק איך ,פלעג איך די
מענטשן אַרום מיר פאַרמאַטערן מיט אַלערלײ פראַנן ...דאָס װאָס איז פאַר אלע-
מען געווען אַזױ קלאָר און פאַרשטענדלעך ,איז פאַר מיר געווען אַ טיפער סור.
און ווען נאָר איך פלעג טרעפן אימיצן ועגן וועמען איך האָב געמיינט ,אַו

ער װעט מיר קאָנען דערקלערן דעם סוד ,פלעג איך צו אים צושטיין ,אַז ער
זאָל מיר

ענטפערן" **)

,פרעגט אַ זולו ,פרעגט אַן ענגלענדער פּױער  ---פאַרװאָס טוט מען אַזױ
און אַזױ ,און ער וועט אייך ענטפערן ,אַזױ פירט זיך די וועלט ,און ער װעט
אייך אָנקוקן  מיט מאָדנע אוינן פאַר ואָס אייך קען נאָר איינפאַלן צו פרעגן
אַזעלכע פראַנן און צולאָזן דעם געדאַנק אַז אַן אַלטערנאַטיוו איז מענלעך ,אַ
מנהג איז פאַר אים מער וי אַ צוייטע נאַטור ,דאָס איז די נאַטור אַליין ,דער
איינגעפירטער סדר ...דאָס קען אפילו זיין אַ טייל פון זיין עקזיסטענץ" ***א
פרעגעניש ,אפילן אין דער קלאָמפּערשט אונטערטעניקער פֿאָרם פוֹן ,ילמדנו
דּבנו" ,איז דער אָנפאַנג פוֹן אונטערגראָבעניש,

אַרונטעררײיסעניש.

דער יונגינקער ש .י .פרענט וועגן אַלץ אין דער וועלט ,אַלץ איז אים קשה,
קיין זאַך שיקט זיך ניט ,עס איז ניט וי באַדאַרף צו זיין לויט זיין פאַרשטענ-
דעניש .אָבער מער פון יעדער אַנדערע פּראָבלעם מאַטערט אים די נאַטהײט-פּראָ-
בלעם און ער פאַרמאַטערט זיינע רביים ,און יעדן איינעם ווער עס לאָזט זיך
נאָר ,מיט קלאץ-קשיות.
*) טויח חוות יאיר ,ריט.
55א)  6י ,ציטירט בוך ,זי .12
*אט)

ע .ס .האַרטמאָן,

;ריטואל

אט

גלויבן".

ש.

ימַנאַטװסטי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

אט

שאַפן
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קיינמאָל ניט אויס.

ער האָט אָן אַ שיעור פראַגן ,זיי נעמען זיך ביי אים
אויף יעדן ענטפער װאָס ער קרינט האָט ער נייע פראנן.
זיין סביבה איז פול מיט נלויבערייען ואָס אים איז שוער ,אָדער אומ-
מענלעך צו נעמען פאַר נוט נעלט בלויז אויפן סמך פון דעם אומשטאַנד ,ואס
זיי ווערן אונטערגעהאַלטן מיטן אױיטאָריטעט פון אַלטקײט ,פון גרויסן ,אין פאַר-
גלייך מיט זיינעם ,עלטער ,װאָס אין פאַררעכנט אין אַ קאָנסערװאַטיוער געזעל-

שאַפט ,אין וועלכער זקנה איז שטאַרק רעספּעקטירט ,צו זיין סינאנימיש מיט
חכמה ,מיט לעבנס-קלונשאַפט .װוי אליהוא ,דער זוֹן פון ברכאל ,דריקט זיך אויס
אין ספר איוב, :איך האָב געמיינט אַז טעג ריידן און פיל יאָרן לאָזן וויסן ווייז-
הייט ...און אַלטע לייט פאַרשטייען װאָס איז רעכט".)*.
שאולקע פלענט פאַרוואַרפן די דערװואַקסענע ,צו וועמען ער האָט נאָר גע-
האָט אַ פרייען צוטריט ,מיט שאלות ,נעבן אים אויף זיינע שאלות די ריכטיקע
תשובות זיינען זיי ניט געווען אימשטאַנד ,זיי האָבן אָבער נעװאָלט פּטור וערן

פוֹן אים און פון די פראַנן װאָס רופּען אים; און ,דעם אמת זאָגנדיק ,די זעל-
ביקע פראַבלעמען האָבן זיי אויך באַאומרואיקט ,נאָר זיי האָבן זיך פון דעם גאַנצן
פאַרפּלאָנטערטן פרעגעניש-קנויל זיך געמאַכט ניטוויסנדיק ,און אין דעם אינ-
נאָרירן די ראנן געפונען זייער זעלן-רואיקייט .זיי האָבן זיך ,אָבער ,יא געפרעגט
װאָס איז דער מער מיט דעם יינגל שאולקע ,װאָס אים לאָזן די פראַנן ניט אָפּ.
און אויף אָט-ידער פראַנע האָבן זיי זיך געגעבן די לייכסטע אויבנאויפיקסטע
תשובה :ער איז ניט מיט אַלֶעמען ,הראייה ,ער וויל צופיל וויסן ,ער חקירהט,
ער איז צופיל חוקר"ודורש ,ער גריבלט זיך ,ער פאַרלאַנגט צופיל פון מענטשלעכן
שכל ,ער יל אַלִיץ באַנעמען און באַלײיכטן שכלדיק ,און דאָס קען ניט געטאָן
ווערן ,און טאָר ניט געטאָן װוערן ,וויי? זוכן דאָס פאַרהוילענע װאָס פאַרשטעקט
זיך הינטער די זאַכן און פאַרבאַהאַלט זיך הינטער די נעשעענישן  --איז אַ
געפערלעכע אונטערנעמוננג און קיין געזונט קומט דעם שכ? ניט צוֹ פוֹן דעם.

האָבן זיי ביי זיך אָפּנעמאַכט אַז שאולקע איז צעדרייט ,אַראָפּ פוֹן שכלס דרך-
הישר .מענטשן געוויינטלעך געברויכן זייער פאַרשטאַנד-קאָפּאַציטעט צו א מי-
נימאַלער מאָס ,זיי פילן עפּעס וי בחוש אַז זיי ווייסן ניט וי צו בר ויכן וי
געהעריק אָט-דעם געצייג ,אָט-ידעם שכלאַפּאַראַט און ניט שעדיקן עס .וייכן ז
פון אים ,זיי שטרעננען אים במעט קיינמאָל ניט אָן ,זיי שטעלן = ניט קיין
שווערע קאָפּיברעכנדיקע פראַנן און זוכן ניט פאַר זיי קיין ענטפערס .זיי נעמען
די אַרומיקע פיזישע סביבה וי אויך זייער סאַציאַלע אומגעבונג --- ,וי עס
לאָזט זיך ,אויבערפלעכלעך .אַריינקוקן אין תוך פון זאַכן ,פון געשעענישן ,איז
ניט פאַר זיי ,דאָס איז אַן עסק פאַר ,פילאָזאָפן" ,אין פּשט פון צעטומלטע ,צע-
דרייטע ,אָדער פאַר באַרימטע פאַכלייט ,ניט פאַר דעם דורבכשניטלעכן מענטשן,
און זיי זיינען גערעכט .ויבאַלד זיי ווייסן ניט גענוי וי צוֹ נוצן אָט-ידעם שכל-
געצייג איז בעסער אים ,אין האַנט ניט צו נעמען" ,ווייל ווען זיי װאָלטן אים,
*) איוב,

 ,73ח.
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גענוצט ניט וי געהעריק װאָלטן זיי זיך אָנטאָן מער שאָדן ,וי ווען זיי מיידן אויס
אים צו נוצן און פאַרלאָזן זיך אין זייער הנהנה אויף קאַנװענציאַנאַליטעטן,
אויפן אינסטינקט און איינגעפונדעוועטע מנהגנים.

ש .י .האָט זיך אויף דעם ועג פון קלענערן װידערשטאַנד ,און קלענערער

געפאַר און איבערהויפּט ,גרעסערער באַקװעמלעכקייט ,ניט געלאָזן גיין .ער האָט
ניט געלאָזט זיין פאַרנונפט-פעלד פאַרװאָקסן וערן מיט דערנער פון קאָנװענ-
ציאַנעלע ליגנס און ווילדע געװויקסן פון אַבערגלױבערײען .ער האָט איף זיין
שטיינער גענומען אים באַאַרבעטן ,צעאַקערן מיט דער סאָכע פון פרעגעניש אַלס
אַן אָנפאַנג ,און דאָס אין געווען נענוג מע זאָל אים אינטעלעקטועל פאַרדאַמען.
מ,יינע רביים האָבן געהאַט פי? צו דערציילן וענן מיינע ווילדע קשיות",

און דערפאַר פלענט מען מיך האַלטן פאַר אַביס? ניט ביים זינען.

איך

,אול דער משוגענער" איז געווען מיין צונאָמען אין אונדזער געסל ,וואו
ש
האָב זיך אויפּגעהאָדעװעט ,סיי צווישן מיינע חברים און סיי צװישן די

|

דערװואַקסענע")* ,

|
װאָס לייגט זיך

דער ענין צונעמענישן-נעכן האָט אַן איינפאַכע דערקלערונג
אויפן שכל.
|
אין גרויען פאַרצייטן און ביי פּרימיטיווע שבטים עד-היום ,ווערן נעמען
געגעבן ניט סתם אין דער וועלט אַריין ,גענומען פון דער הפטורה ,נאָר זיי זיי-
נען בפירוש געווען אַ מין קורצע דעפיניציע ,אַ באַשרײבונג פון דער פּערזאָן,
װאָס װעט טראָגן דעם אינדיווידועלן נאָמען .נעמען אין יענע צייטן האָבן באַ"
צייכנט אָדער דעם מהות ,דעם וועזן פון באַנאָמענטן אָדער זיינע אַן אַקציע,
װאָס איז פאַר אים העכסט ויכטיק און כאַראַקטעריסטיש.
שעלספּיר פרעגט וועגן נעמען אין זיין אוֹן אין אונדזער צייט:
א ,ראָמעאָ ,ראָמעאָ ,פאַרװאָס ביסטו ראָמעאָ? װאָס איז אין א נאַמען?
דאָס װאָס מיר רופן אָן ראָזע װאָלט שמעקן פּונקט אַזױ זיס ווען מע רופט
זי מיט אַן אַנדער נאָמען".)=*.
רער נאָמען ,ראָזע" זאָגט גאָרניט וועגן איר אַראָמאַט .אָבער אָטידי אוֹיס-
זעצונג קעגן נעמען-געבעריי איז װאַגיק בלוין וועגן די היינטצייטיקע נעמען פון
פּערזאָנען.
אַמאָל זיינען נעמען מאַטיווירט געװאָרן .די נעמען אין חומש  בראשית"

האָבן פּאַסיקע דערקלערונגען ,דער ערשטער מענטש הייסט ,אדם" .ערדלינג ,ווייל

ער איז אױיסגעקנאָטן געװאָרן פון ערד ,פוֹן זאַמד ,ליים )2 ,די ערשטע פרוי הייסט

חוח ,ווייל זי איז די מוטער פון אַלץ װאָס לעבט"  )3ער האָט געהייסן ,יעקב",
וויי? ער האָט זגיעךהאַלטן

מיט

*)  ,4י ,ציטירט בוך ,זי .12

**) 1 5. 2
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 )2במדבר רבה,
 )3בראשית ,ג.1 .
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דער האַנט ביי עשוֹס פּיאַטע
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יש .יאַגאָװסקי  --זײן לעבן ,קעמפן אט שאַפן

העברעאיש אַ פּיאַטע) .ער האָט אויך געהייסן ישרא?" ,וייל ער האָט זיך גע-
ראַנגלט מיט אַ מלאך און ער האָט אים ביינעקומען )8 .ער הייסט משה ,ווייל
זי האָט אים אַרױסגעצוינן פון װאַסער")6 ,
ביי אונדז טראָגט דער דערװאַקסענער און אפילו דער גרייז-גרויער זקן
נאָך אַלץ דעם נאָמען ,װאָס ער האָט געקראָגן אַלס עופעלע ,איידער ער איז גע-

ווען אימשטאַנד אַרויסצואוייזן זיינע קענטעוודיקע קערפּער אוֹן כאַראַקטער
ש.טריכן .דער נאָמען האָט אַ קנאַפּע שייכות צום לעבן און אויפפיר פון נאָמען-
טרעגער ,סיידן אָנשטאָט װאָס ער אַלס אַ פּערזענלעכקייט דורך זיינע מעשים
זאָל באַאיינפלוסן

דעם נאָמען ,ד"ח ,רופן זיך לויט זיינע אַקציעס ,באַאיינפלוסט

דער נאָמען אים ,דורך די סוגעסטיעס און אנצוהערענישן װאָס ער אַנטהאַלט
אַדאַנק דעם װאָס אַנדערע פּערזאָנען מיט באַשטימטע אייננשאפטן האָבן אים
געטראָגן ,און ער ,דער נאָמען איז אַסאַציאירט געװאָרן מיט יענע איננשאַפטן.
ביי אונדז גיט מען אַ נאָמען נאָך אַ פאַרשטאָרבענעם נאָר נאַענטן אָדער וייט-
לעכן קרוב .אַזױ אַז דער נאָמען זאָגט בפּועל ממש

נאָרנישט,

גאָר.--

לאָזט אונדז

נישט וויסן וועגן מהות פון דער פּערזאָן װאָס רופט זיך מיט דעם נאָמען ,דער
האָט זיך אויסגעליידיקט

נאָמען

פון יעדן תוך ,ער איז געבליבן

צייכן פון אידענטיפיקאַציע.
בכדי צו פאַרריכטן

|

אַ ווילקירלעכער

1

אָטידעם פעלער פלענן קומען ביי אונדז אין די שטעט-

לעך די פאַרשיידענע צונעמענישן ,װאָס האָבן יא געהאָט אַ באַשרײיבונגס-שייכות
צו די פּערזאָנען ,צו וועלכע די צונעמענישן

האָבן זיך געקלעפּט,

אין יאַגוסטאָו איז געוװען אַ דררקיימלמד ,ער איז טאַקע געװען מיין
ערשטער רבי .װאָס די קינדער,
פיינדשאַפּט ,האָבן אים גערופן,
געווען אַ הייזעריקער און די
כלומרשט ,דאָס קרייען פון אַ

זיינע תלמידים ,װאָס האָבן צו אים געפילט בלויז
הינטער די אויגן ,ח,יים קוקוריקו" ,ער איז תמיר
קינדער האָבן אין זיין סקריפּנדיקן קול געהערט,
האָן ,דעם רוסישן לערער ,װאָס אין געװען ניט

וייניקער פאַרהאַסט פאַר זיין שטרענגקייט,

גערופן ,בולקע",

האָבן חברה

מחמת

ער איז געווען ברייטער וי העכער ,אויסגערונדיקט און אין די קינדערישע פיינט-

לעכע אוינן האָט זיין פיגור אָנגענומען די פאָרם פון אַ בולקע .דעם גמרא-
מלמד מיטן נאָמען ר' אבא,
יינגלעך

אבא

מבטל-געווען

טאַקע

װאָס אין שוין דווקא געװען א רך-לב האָבן די
פאַר

זיין ניט-שלעגערישקייט

דעד שטרויענער קאָזאַק .און װאָס די קינדער

און

אים

האָבן ,געקייט?

גערופן,

ר'

האָבן די

דערװאָקסענע פאַרדייט און אָט-די צונעמענישן האָבן זיך צוגעקלעפּט אוֹן כמעט

פֿאַרנומען די פאַמיליע-נעמען זייערע ..אין אָסטראָוו איז געווען אַ זיינערמאַכער,
אַ יונגערמאַן

װאָס איז געשטאַנען

אין שידוכים

און האָט זיך נעקליידט מעשה

פּראַנט ,האָט מען אים אַ נאָמען געגעכן דער ,פליגן-דאָלטער" מהמת לוט די
 )4דארט כה ,כן
 )2בראשית ,ג .כי.
 )6שמות ב .י.

אָב א

04

רן
דָי
גא

השנות פון די קליינשטעטלדיקע יידן און יידענעס האָט ער זיך צופיל געפּוצט,
זיין קליידונג ואָלט זיך געפּאַסט פאַרן דאָקטער ,און אַזױי וי ער איז געוען
ב|לויז אַ זיינער-מאַכער האָט ער געקראָגן דעם ראַנג און פּראָפעסיע פון אַ ,פליגן
דאָקטער" .אין אונדזערע שטעטלעך האָבן כמעט אַלע נעהאָט צונעמענישן .וייל
זייערע אמתע נעמען האָב נאָרניט געזאָגט ווענן זייער מהות.
שאולקען האָט אָט-די אומשמייכלהאַפטע אָנרופעניש אַ האָר ניט געקימע-ט.
און פוֹן װאָס איז געווען זיך צו קימערן? אין אַ קליין שטעט? צוֹ קרינן דעם
ונעמעניש ,משונענער" האָט זיך געפּאָדערט בלויז אִן אָפּנײינ פון אָנגענומענעם
אויפפיר-דרך ,װוי לייכט דער אָפּנױג זאָל ניט געוועזן זיין האָט י .ל ,פּרץ אין
זיין געבוירן-שטאָט געהייסן ניט אַנדערש וי ,לייבקע דער משונענער" ,לויט
|
דער באַשרײיבונג פון שלום אַש.

מעגלעך אַז שאולקע ,װאָס איז געווען אַ שטיקל צולהכעיסניק און אַ היפ:
שער עקשן ,האָט זיך נאָר איבערגענומען מיט אִטידעם צונעמעניש .גאַנץ פרי
האָט שוין ש .י .געװאַגט גיין זיין איינענעם װעג און ער האָט געליינט װייניק
געוויכט אויף דער מיינוננ פון די אַרומיקע ווענן אים .ער האָט געפייפט אויף
זיי ,זיך אויסצודריקן אידיאָמאַטיש .די אָפּשאַצונגען סיי פון זיינע מלמדים און
סיי פוֹן זיינע חברים האָט ער לחלוטין איגנאָרירט.

ש .י .האָט אַנטװיקלט זייער פרי אין זיין יוננט אַ געפיל פון רחמנות און
צו די באַעװלהטע

סימפּאַטיע

און דערשלאָנענע.

און

ווער איז נאָךְ אַזױי טיף-

שמערצלעך געקריוודעט װי די אָרעמע קרובים אונדזערע ,די נעבעכדיקע פיר-
פיסיקע .דאַרף-זיך דאך געפונען עמעצער װאָס זאָל זיך פאַר זיי איינשטעלן ,זיי
אַרויסהעלפן.

און דאָס יונג קינד ש .י .גיט אַװעק אַ טייל פון זיין ,המוציא"

צו אַ שכנס א הונט.
ה,אָב איך זיך ...ממש
גוי ,איך פלעג אַרוױסגנבענען

פאַרליבט אין דעם הונט פון אונדזער שכן ,דעם
חלה פון שטוב ,כדי צו קאָרמענען דעם הונט" =)

ניט קיין -ברויט האָט ער אים געגעבן ,נאָר דווקא שבתדיקע חלה .זאָל דער
נעבעכדיקער כלב אויך הנאה האָבן פון לעבן.
נוטסקייט בלייבט זעלטן אַ בעל-חוב .דער הונט בלייבט אים נאָרניט שולדיק,
ער צאָלט פאַרן ברויט מיט דאַנקבאַרקײט אויסגעדריקט דורך פריינדשאַפט און
לאָיאַלקיט,
ש .י ,שאַצט אָט-די פריינדשאַפט ביז נאָר .,דער הונט גייט אים נאָך ,היט
זיינע טריט; אַזױ אַז שאולקע שפּאַצירט אַרום מיט אַ גויישן כלב.
,און איך בין געווען גאָר גליקלעך ,ווען דער הונט האָט זיך צו מיר אַזוי
צונעבונדן ,אַז װוי נאָר איך פלעג אַרױיס פון שטוב ,פלענט ער גלייך אַרויסלויפן
פון טויער און מיר נאָכניין"*=),
איז דאָס דער פּאַסיקער אויפפיר פאַר אַ יידישן יינגל ,דערצו נאָך אַ בנאָק

*)
*)

צִיט .בוך ,זי .12
|
דאָרט.

ש.

יאגאַװסטי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

און

38

שאַפן

עולם קריגט אַן איבעריקן באַוייז אַז שאולקע
דױער
אַזז?
ַחט
א-שו
פון אַ חזן
איז אַ שטיקל מטורף-הדעת ,יעדנפאַלס אין זיין הנהנה היפּש אַנדערש פון דעם
אויפפיר פון אַנדערע יידישע ייננלעך.
דאָס אָפּװייכן פון די אָנגענומענע מוסטערן פון אויפפיר איז שטרענג
פאַרבאָטן אין אַ קליין שטעטל װי אין אַ גרויסער שטאָט .די דעספּאָטין ,די נע-
זעלשאַפּט ,קוקט זייער קרום אויף דעם אָפּנויגלינג און זי באַשטראָפט אים דורך
איר באַצײיכענען אים וי גייסטיק-אומבאַלאַנסירט ,אַבנאָרמאַל; מיט איין װאָרט
ער איז ,חוץ לשיטה" ,אַראָפּ פון דער אױיסנעטראָטענער סטעזשקע  --און קיין
לייט װועט שוין פון אים ניט זיין...

:
ש .י .טדעט ניט אַריין אין גימנאַזיע
די אַזױ גערופענע ,פרייע פּראָפּעסיעס? זיינען אַרומגערינגלט מיט דראָטענע
צוימען ,װאָס הייסן דיפּלאָמעס .כדי צו קריגן אַ דיפּלאָמע און מאַכן אַ קאַריערע
דאַרף מען ענדיקן אַ הויכשולע ,אַן אוניווערסיטעט אָדער אַן אינסטיטוט ,אַ סע-
מינאַר .כאדָינצוּקוומען אין אַן אוניווערסיטעט דאַרף מען האָבן דורכגענאַנגען
אַ מיטלשול ,אַ נימנאַזיע ,אָדער בייליינן עקזאַמען אויף אַן אַ,טעסטאַט פון רייפ-
קייט" ,אַזױ האָט געהייסן דער סערטיפיקאט װאָס זאָגט אַז איר זייט באַהאַװונט
אין די קעגנשטאַנדן װאָס מע לערנט אין די אַכט קלאַסן גימנאַזיע ,און איר האָט
|
דורכגעמאַכט דעם גאַנצן קורס,
אָן דורכצוגיין אָט-די פּראָצעדור איז אוממענלעך נעווען זיך צו דערשלאָגן
|
צוֹ אַ בילדונגס-קאָריערע ,קומען צו אַ ,תכלית".
,בעת די מערסטע האָבן . ..געטראַכט ועגן אַ תכלית ,און אַנדערע האָבן
געטראַכט ועגן די מונדירן מיט די מעשענע קנעפּ ,הֹאָב איך געהאַט נאָר אַן
אַנדער זאַך אין זינען .מיר האָט זיך אויסנעדוכט אַז דאָרט ...אין די וויסנ-

שאַפטן װאָס מע לערנט דאָרטן ,װעל איך ענדלעך אויסגעפינען דעם סוד פוֹן אַלֶע
פון אַלֶע סודות;

אַז דאָרט על

איך געפינען

אַן ענטפער

אויף

די אַלֶע פראַגן

און ספקות ,װאָס האָבן נעמאַטערט מיין קליינעם מוח"=).
וי באַלד ער האָט ניט געזוכט קיין קאַריערע אין דער רעגירוננס-שול ,און
דער מונדיר האָט אים אויך ניט אָנגעלאָקט און זיין כוונה איז געװוען גיין זוכן
דאָרטן וויסן ,אביעקטיוון וויסן ,אַן ענטפער אויף די פראַנעס װאָס האָבן אים
באַאומרואיסט  ---האָט ער געמוזט נאַנץ ניך איבערלעבן אַן אנטוישונג.
די שולן אין רוסלאַנד אונטער דעם רעזשים זיינען נעשטאַנען אויף א נאָר

נידעריקער פּעדאַנאַנישער שטופע ,אַ שו? גייט אַלֶע מאָל אַריין װי א באַשטאַנדטײל
*)

דאָרט.

גאָ ר דין

אַב א
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אין גאַנצן סאָציאַל פּאָליטישן און אידעאָלאָגישן איינשטעל ,די שול האָט זיך
אָנגעשטרענגט מיט אַלע קרעפטן צו ברעכן די כאַראַקטערן פון די יוגנטלעכע,
מאַכן זיי װילנלאָז ,אויסדרעסירן זיי אַזױ אַז זיי זאָלן זיין געהאָרכזאַם ,ניט האָבן
די העזה א ,מויל צו עפענען" ,אַז זיי זאָלן מיט דער צייט אויסװאַקסן צו זיין
פאַרלאַזלעכע אונטערטאַנען ,שטיצער אוֹן אונטערהאַלטער פון טראָן ,װאָס האָט
זיך שטאַרק געװאַקלט .אַן אַבסאָלוטיסטישער איינשטע? דאַרף האָבן מענטשן
אָן אַ געװאַנטן געדאַנק און אָן געװאַנטע אויפברעכערישע טואונגען ,און די
צאַרישע שול איז געווען דער פּלאַץ וואו אַזעלכע שרעקעוװודיקע ,פּחדנישע טפפּן
האָט מען אַבזיכטלעך דערצוינן.
ש ,י .האָט זיך אַנטוישט אין דער גימנאַזיע און רעאַל-שול נאָך איידער ער
אין אַרינגעטראָטן אין זיי ,ווען ער האָט נאָך געהאַלטן ביים צוגרייטן זיך כדי
צו ווערן ראוי ,לויט זיינע קענטענישן ,אַריינגענומען צו ווערן ,װוי נאָר ער האָט
געקראָגן אַ באַגריף װאָס זיי ,אָט-די עדוקאַטיווע אַנשטאַלטן ,שטעלן פאָר מיט
זיך .האָט ער זיך אָפּנעטרײסלט פון זיי ,וועגן די בייזן אוֹן צרות פון רוסישן
שולוועזן האָט ער זיך דעדוואוסט פון זיינע חברים ,װאָס האָבן זיך יאָ געפּײיניקט
אין אָט-די לערן אינסטיטוציעס פאַר קינדער און יוננטלעכע ,און ער האָט גלייך
אויפגעגעבן דעם געדאַנק צו האָבן צו טאָן מיט זיי.
ש ,י ,דריקט זיך אויס זייער מילד און קורץ וועגן דעם .אָבער מיר דאַרפן
באַגרייפן אַז זיין אָפּזאָנן זיך פון באַזוכן אַ גימנאַזיע האָט באַטײט אַן אַנטשײ-

דנדיקן קערפּונקט אין זיין לעבן ,און ער האָט זיך װאַרשײנלעך

גוט איבערנע-
|

|
ליינט וועגן אָט-דעם שריט.
זראָל
ש .י .האָט צו הויך געשאַצט זיין פרייהייט און אומאָפּהענגיקײיט אַז ע
זיי פאַרקויפן פאַר אַ פּאֶר בלישטשענדיקע קנעפּלעך ,אָדער אפילן פאַר אַ קאָריערע.
,זי (די גימנאַזיסטן ,זיינע חברים) האָבן מיר דערציילט פוֹן דער אייזערנער
דיסציפּלין און זינלאָזער צייט-פאַרשװענדונג אוֹיף אַלערלײ צערעמאָניעס-- ,
און מיין פאַרלאַנג איז שטאַרק אָפּנעקילט געװאָרן צו דעם װיסנשאַפט-טעמפּל ,פון
וועלכן איך האָב צוערשט געטרוימט") .האָט די גימנאַזיע ,מיט אַלע אירע
לימודים ,פאַר מפיארַרלוירן איר נאַנצן חן"==) ,עס אי מיר געווען צוהווידער
דער געדאַנק זיך אונטערצוװואַרפן דעם דעספּאָטיזם און די קאַפּריזן פון אַלערלײ

לערער ,אינספּעקטאָרן און דירעקטאָרן ,אאַז"וו"***),
דאָס מיינט אין אַ פַּאַר ווערטער זאָנן זייער פיל ,דאָ ,אין אָט-די עטלעכע
נגעציילטע ווערטער געפינט איר די פאַרדאַמונג פוֹן דעם גאַנצן דעמאָלט הערשנדיקן
לערן-און דערציאונגס-סיסטעם .ש ,י ,האָט פאַרמאָגט אין זיך גענוג זעלבסט-
שטענדיקייט אַרױסצוטראָגן זיין פּסק-דין דער קאַזיאָנער שו? און לויט זיין גע-
װאגטן אורטייל צו האַנדלען ,ניט אַריבערטרעטן די שװע? פון דעם דאָזיקן
*)
*)+
*אא)

זאָרט ,זי .22
דאָרט ,זי .32
/אָרט ,ו' .22

ש.

יאַגאַװסטי

--

זײן

לעבן,

טעמפן

אט

שאַפן

,טעמפּל? ,װאָס איז געווען אַ הצי-קאַזאַרמע

מירן

געבן אַביס? באַשרײיבנדיקע

שילער אין אִט-די קאַזיאָנע
י .האָט געווייכט פון זיי.

אַנשטאַלטן,
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און חצי-געפענגעניש.

אינפאָרמאַציע
און עס

ועס

וועגן דער
קלאָר

לאַנע פון די

וערן

פאַר

װאָס

,דער 91טן סעפּטעמבער האָט זִיך אויפגעהאָנגען דער גימנאַזיסט ,פירסט
אַרגוטינסקי-דאָלנאָרוקאָוו ,אין אופאַ .האָט זיך אויפנעהאַנגען דער גימנאַזיסט
שורינין ,וועלכער איז אָפּגעשטעלט געװאָרן אויפן צווייטן יאָר אין סטן קלאַס.
אין קורסק האָט זיך פאַרסמט אַ גימנאַזיסטין פון 8טן קלאָס ,אין נלאַזאָו  ---אַ
שילעדין פון 6טן קלאַס"=),
,אין סימפּעראָפּל האָט זיך דערשאָסן אַ גימנאַזיסט וועמען דער לערער האָט

באַשטראָפט"*=),
,אַ שילערין פון 7טן קלאָס אין ביעלאַינאָראָדסקער פרויעןגימנאַזיע אין
געקומען אין קלאַס צונעקאַמט ניט אַזױ װי עס האָט זיך געפאָדערט לויט דעם
רעגלאַמענט  .. ,די אויפזעערין פון נימנאַזיע מאַדאַם סקארדוליע ,האָט זי גע-

זידלט און אָנגערופן סטראַשידלע, ,שטייערקע",

,גולם" ,און זי אויך געדראָט

צו שטעלן אשַלעכטן צייכן פאַר אויפפיר .די שילערין האָט ניט געקענט אַריבער-
טראָנן די באַליידיקונג און האָט זיך פאַרסמט ,דער אָרטיקער פּעדאַגאָנישער ראט

אױיספאָרשנדיק

די אומשטענדן

האָט באַשלאָסן

בעטן

מאַדאַםס

סקאַרדוליע

צו

רעזיגנירן ,דער ראַיאָנער אינספּעקטאָר דערוויסנדיק זיך פון דעם ,האָט שאַרף
אויסגערעדט דעם ראַט פאַר אַריינמישן זיך ,און די מאַדאַם איז געבליבן ביי איר
שטעלע?,.

אין ש .י-ס צייטן איז די לאַנע געווען נאָך ערגער.
איך ווייס אַזן דער פּראָפּעסאָר האָט געשטעלט אַ סטודענט

אַ  8און ניט קיין

(בשעתן עקזאַמען) דערפאַר װאָפּ דער סטודענט האָט זיך דערלויבט צו שמייכ-
לֶען ,דער פּראָפעסאָר האָט אים
אָבער איר טאָרט ניט"*).

אויפמערלזאם
|

נעמאַכט, :מיר

מעגן

שמייכלען

,די אָבזערװאַציעס פון נעסטעראָװון זיינען געמאַכט אין פּאַרלױף פון פיר
יאָר איבער די שילער פון אַ מאַסקװער גימנאַזיע .װאָס איז שייך קראַנקײטן פון
דעם נערוון-סיסטעם האָט ער געקראָגן פאַר אַכט קלאַסן נימנאַזיע די פאָלגנדיקע

רעזולטאַטן;

אין דער פאָרבאַרײיטוננישול שטעלן פאָר די קראַנקײטן אַכט פּראָ-

צענט ,אין ערשטן קלאַס פופצן פּראָצענט .אין צווייטן  ---צוויי און צװאַנציק,
אין דריטן אַכט און צװאַנציק ,אין פערטן פיר און פערציק ,אין פינפטן פינף און
פערציק ,אין זעקסטן אַכט און פופציק ,אין זיכבעטן  --פיר און זעכציק ,אין
אכטן  --ניין אוֹן זעכציק",

*)
**)
)5י

{סאַטרעמיאַטאַיע סלאַהאָי ,וופן ,העפט .2331
,פעטערבורגססי װיעדאָמאָסטי' 41 ,1091טן אָקט.
,בירושעויע װיעדאָמאָסטי'41 ,9091 ,טן יאַגאָר.

אַ ב א
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דאָס זיינען דירעקטע פּועלי-יוצאס פון דעם פאַדיסטישן רעזשים װאָס האָט
דאָרט געהערשט,
האָט געמוזט

אַזאַ פארשקלאַפונג

אַלס רעאַקציע

אַרויסרופן

אויפברויזונגען

און ,בונטן" מצד די תלמידים קעגן די לערער ,די אינספּעקטאָרס ,אָט די מלאכי
חבלה פון שול-גיהנום.

|

,אין צאַריצינער רעאַלשול האָט זיך אָפּנעשפּילט זייער אַ מיאוסע געשיכטע
אין דריטן קלאַס .בשעת דעם איבעררייס פון דער פראַנצויזישער לעקציע האָט אַ
אַ נאָד? אין שטול

אַרינגעקלאַפּט

שילער

פון

לעדער

פון פראַנצויזיש.

גאָרניט

אויף זיין

פאַרדעכטנדיק ,אַריינגײענדיק אין קלאַס האָט ער זיך אנידערגעזעצט
שטול ,אָבער תיכף איזן ער אויפגעשפּרונגען"=).
,בעת דער לעקציע אין פיזישן קאַבינעט האָט דער לערער פון פיזיק א. .
ביעלאָװוין געמאַכט אַן אָנמערקונג אין אַ גראָבער פאָרמע דעם שילער פון זיבעטן

קלאַס ,נאַװרילאָוון ,און געשטעלט אים אַ  .2גאַװרילאָוו האָט אַרױסגעכאַפּט פון
קעשענע

מיט דעם

אַ רעװאָלווער

אויסגעשריי, :אָט

האָסטו

דיר ,אויסוואורף !"

און האָט צוויי מאָל אױיסגעשאָסן אין לערער  . . .נאַװרילאָוו האָט געשטעלט דעם
רעװאָלװער קעגן זיין מויל  ---און האָט זיך דערשאָסן אויף טויט")** .
א,ין פאָריקן יאֶר האָבן מיר פּאַררעגיסטרירט אין אונדזערע

גימנאַזיעס און

רעאַל-שולן צוועלף געשעענישן פון אַ קרימינאַלן כאַראַקטער די געשעענישן

זיי"

נען ! פינף שלעגערייען און זיבן אַטענטאַטן ,פון וועלכער צוויי האָבן זיך אוים-
געלאָזן מיטן טויט פון די אַטענטירטע ,הכלל ,אין משך פון איין יאֶר האָבן מיר
צוועלף בלוט-דראַמעס; אין דער צאָל גייען אַריין צוויי מאָרדן ,די אַזױ גערופענע

ק,ליינע פּאַסירונגען" מיט וועלכע ס'איז אַזױ רייך דאָס שול לעבן רעכענען מיר
ניט"*=),

א,ין דריטן קלאָס פון סימפּעראָפּליער רעאַלשול האָט געלערנט אַ שילער
מיטן נאָמען בענעדיקט טשייקאָווסקי ,זעכצן יאָר אַלט .ער איז געװען זייער
פלייסיק ,אַ געהאָרכזאַמער און אַ פאָלגער .אָבער . ..אין מאַטעמאַטיק איז ער
געווען שװואַך ,אין דריטן קלֿאַס אין ער געזעסן צויי יאָר ...דער יוגנטלעכער.
טשייקאָווסקי האָט אַרױסגעגנבעט פון טאַטנס
אין געװאָרן פאַרצווייפלט ..
קאַבינעט אַ רעװאָלװער און איז אַװעק אויפן בולװאַר .צופעליק האָט ער באַ-
געגנט אין אַן אַלעע דעם לערער פון מאַטעמאַטיק קובאַרסקי .דער געדאַנק פון
זעלבסטמאָרד האָט אָפּגעטראָטן פאַרן געדאַנק פון נקמה נעמען .ער האָט צווי
קוילן  אַרײינגעשאָסן אין לערער ,װאָס איז פאַרוואונדעט געװאָרן אין בויך"==י).

אין סערפּוכאָוו האָט דער שילער פון דער אָרטיקער גימנאַזיע ,בונין ,דורכ-
*)
5

5ט)
*חר)
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 .{7ג .טאָלסטאָי
באַריצינסקי

,פּעדאַגאַגישע

װיעסטגיט",

שריפטן",

מײגע
,

.1191

,סאַװרעמיאָגאָיע סלאָטאַ" ,וופן ,העפט 2331
,סאַװרעמיאַנאַיע מירי ,0191 ,נאָװעמבער.
װעטשעד"

,9091

'4טן

אַפֿריל.

עטזאַמעגס".
|

גדילא טיאָטנאַ".

ש.

יאַגאַטסְקי

--

פֿאַלנדיק אויפן
פון

היסטאָריע,

זײן

לעב

עקזאַמען
װאָס

האָט

טעפן

טון

שאפן

פון געשיכטע

אַװעק

אים

דורכגעווארפן

מאָרדעט"**).

פא

צוֹ סאַפּראַנאָון
---

אַהיים

--

און

דער

האָט

לערער

אים

דער-

,אַ שילער פון 0טן קלאַס פו
ן זלאַטאָפּאָליער גימנאַזיע ,בראָניסלאַוו סיעך-
לעצקי האָט געמאַכט אַן אַטענטאַט
אויפן שול-אינספּעקטאָר זשיװואַנאָ***) ,די

סיבה פון פון אַטענטאַט דאָס
איזדיקעווען זיך איבערן שילער מצד דעם אינס-
פּעקטאָר װאָס
האָט סאַדיסטיש אים דורכגעװאָרפן בי

ים עקזאַמען.
אין  0091ה
אָבן די שילער פון דער קאַזאַנער רעאַלשול
ג
ע
װ
ו
ע
נ
ד
ט
ז
י
ך
צו
זייער אַדמיניסטרא
ַ
צ
י
ע
מ
י
ט
א
ַ
פ
ע
ט
י
צ
יע ,איינער פון די פּונקטן איז געװען די
פאָדערוגג פון בע
ס
ע
ר
ב
א
ַ
ה
א
ַ
נ
ד
ל
ע
ן
ד
י
שילער .אַלס רעזולטאַט פון דער פּעטיציץ
זיינען גלייך או
י
ם
ג
ע
ש
ל
א
ָ
ס
ן
ג
ע
װ
א
ָ
ר
ן
 801שילער ,די געשעענישן האָבן זיך
אַריבעדגעטראָגן
א
י
ן
נ
י
ז
ש
נ
י
,
פ
ו
ן ניזשני קיין סאַמאַרע ,פון סאַמאַרע קיין בער-
דיאַנסק ,און פ
ו
ן
ב
ע
ר
ד
י
א
ַ
ק
נ
י
י
ס
ן
ק
װ
י
א
ַ
ט
ק
ע
"
+
,)++5
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;אין לי
ב
א
ַ
ו
ו
ע
ר
ג
י
מ
נ
א
ַ
ז
י
ע
זיי
נען אױסגעשלאָסן געװאָרן אַלע שילער פון
! דריטן קלאס
ד
ע
ר
פ
א
ַ
ר
װ
א
ָ
ס
זיי האָ
בן אָנגעשאָטן אין קלאַס שמעקטאַבאַק"*).
דריי

אין ווילנער פרויען-גימנאַזיע

און

דרייסיק

זשדענקא "**),

שילערינס

פאַר

|

האָט מען אױסגעשלאָסן

אַן אינצירענט

:

מיטן

פון פינפטן קלאַס

לערער

פון

י

י

מאַטעמאַטיק

יי

,אין פּאָלטאַווער אינ
סטיטוט פאַר איידל-געבאָרענע מיידלעך האָט אַ שי-
לערין פון אַ
העכערן קלאָס קאַמסאַָװאַ אָנגעשלאָגן די קלא

שעווא

ַסן-דאַמע

"*),

י-

,אַברוט-

|

(,אַ תלמיד פון דריטן קלאַ
ס טשאַפטשורע האָט געגעבן א פראַסק אין פּנים
דעם לערער שטשעגלאָןן ",)+++
|
|
מיר האָבן געבראַכט אָט-דעם
בינטף פאַקטן כדי דער לייענער זאָל באַגדייפן
אַז ש .יאַנ

אָווסקי האָט זיך אָפּגעזאָגט
פון זיין טרוים אַריינצוטרעטן אין ,וויס-
שאַפּט-טעמפּ?? ניט צוליב אַ קאַפּרין.
ז
י
י
ן
א
ָ
פ
ּ
זאָגן זיך איז גיט געווען קיין אַקט
פו
ן לייכטזיניקייט .ווען ער װאָלט אַריין,
און איגנאָרירט װאָס די שילער ,זיינע
פר
י
י
נ
ד
,
האָבן אים איבערגעגעבן וועגן
זייער טרויעריקן מצב אין שול אוֹן וויםל
זיי

מוזן אויסשטיין פון די
סאַדיסטן ,די לערער און אינספּעקטאָרן און אַנדערע
שולבאַאַמטע ,װאָלט ער זי
ך
ד
א
ָ
ר
ט
פֿאַנג סיי וי ניט געהאַלטן ,ער װאָלט זיך נים
לאָזן בייגן א
ון ברעכן ,איז אַנשטאָט אַריינצוגײן

*1 )5אָרט.
***) גריעטש"
(אָרט.
*)5
)
*
א
ס
י
נ
ט
ס
ע
י
װ
,
"
ע
י
נ
ַ
א
ט
י
ּ
פ
ס
ָ
א
װ
.8094
9ספו )20 ,דעצ.

5

אריעטש",

85

יטערעט",

5

פוטן

פעברוטר,

.9091

,
אָדעסטי ליסטאָס"-52 ,טן מִסְטי 909ן.
ווטן סעפט',

,9091

און אַרױסגײן ,ניט אָן אינצי-

גאָ רדיו

אבא

6
ַריינגײן און פּטור אַן עסק ,אט"
ער ,די קאַטן ,איז בעסער ניט א
דענטן מיט די לער
אינסטיטוציעס זיינען ניט פאַר אים.
ע
די אינקװויזיטאָריש
מה ,װאָס איך קאָן דאָרט קריגן,
געטראַכט ,אַז דאָס ביסעלע חכ
;איך האָב

ן צוליב דעם אויפגעבן מיין פרייהיים,
איך לערנען אֶן זיי ...און ניט דאַרפ
קאָן
סאַמע קינדהייט אֶן"*).
ב געהאַלטן אַזױ טייער פון מיין
װאָס איך האָ
ן און טייער האַלטן פרייהייט !
אין די הױפּטזאַך  --ליב האָב
דאָס
ט ,זי איז לעבן,

אַלץ ,זי איז דו ,גאָט ,זי איז וועל
 ,ווייל די פריי איז

ע חכמות פון אַלֶע פּראָסטע לייט
לויט אַל
טע געדאַנקען פון די פילאָזאָפן.
ס
און טיפ
ר ,און תפיסה איז זינד פון זינד
די פריי איז באַהעפטונג מיט די
און שטראָף פון שטראפן"**).
ן ,זי איז זיין אידעאַל און רעאַל
רייהייט וועט זיך ש .י .ניט שייד
יט דער פ

מ

אין זיין פּערזענלעכן לעבן.

ייט ביז צום לעצטן אִטעם ,נים
אין פּשט פון ליב האָבן פרייה
אַנאַרכיזם,
טחות ,אין אַ זאַך פון געפיל .מע
ונטער קיינע אומשטענדן און הב
אויפנעבן זי א
ַרהערלעכער ,אַדאַנק אַ געװיסן
אַנאַרכיסט ,קיין פרייהייט .פּא
ווערט ניט קיין
דיום פון ווערק פון גרויסע גייסטער.
שטו
אַנאַרכיסט .אַן אַנאַרכיסט ,אַ
ניט אַז ,בכל? װערט מען אַן
איך נפייב
איז וי דער נביא ירמיה זאָגם:
רייחייט ווערט מען געבוירן .עס
קעמפער פאַר פ
קענט אין בויך ,און איידער די
יך באַשאַפן האָב איך דיך דער
איידער איך האָב ד
שבלב" ,אַ האַרץד

),
,,
*ב"
*פיי
=טער
ביסט אַרױיס פון מו

אַנאַרכיזם איז אַ ,דבר

|

|

זאַך.
יין
פטּקי
אָ,ני
קַך
זא
ָג פון זייז באַװואוסטזיניקן לעבן.
געווען אַנאַרכיסט פון ערשטן טא
ז
ש .י .אי
עגן גאַטספאָרכטיקײט און פאַרי
געבריקעט קעגן יראת-שמים ,ק
ער האָט זיך
ָט-טיראַן װאָס האָט געהערשט אין
לערער-פאָרכטיקייט ,קענן דעם גא
איינס קענן
נע תירוצים כדי רעכטצופאַרטיקן
שול .ער האָט געזוכם פאַרשיידע
דער קאַזיאָנער
נומענעם אויפטיר און שטייגער
יט אין אָפּניינ פון דעם אנגע
זיין דרייסטן שר
ים זיינען געגאַנגען אָדער אין .
אין זיין אומגעבובג .זיינע הבר
פון די יוגנטלעכע
ָט פאַרמאָגט די געװאַנטקײם --
ער אין רעאַלשולן .ער איינער הא
גימנאַזיעס אָד
|

ניט צגויין !
ערצייפֿט פון דער אייזערנער דיסציפּלין.י.
ד
ר
י
מ
ן
ב
זיי האָ
צייט-פאַרשווענדונג אויף אַלערלײי
און זינלאָזער

,פון דער אומזיסטער
ב| אים דערציילט וועגן דעם ,אָבער
עס? .זיינע פריינד ,זיינע הברים האָ
צערעמאָני

ילהי
הרייהז
- 8י

|
ט י ציטירט בוך ,זיז ,32 - 22
לידֶער פן מײַנע לידער" ,ז'  ,992מאָנטרעאַ?
מלד ראַװויטש  --די
.45
ירמיה ,אי הי
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פֿא
ַר װאָס האָבן זיי פאָרגעזעצט זייער גיין
אין רעאַלשול ? פֿאַר װאָס האָבן זיי ניט
גע
ה
א
ַ
נ
ד
ל
ט
װ
י
ער ? עס
האָט זיי געפעלט רוקנביין ,כאַראַקטער.

זיי פאַרשווענדן ציים אומזיסט,
דאָס װעט ש .י .זיך ניט דערלויבן צו טאָן.
אַ יידיש בחור?
פון זיין שניט און סביבה ,האָט ניט קיין

צייט" ,און אויף וויפיפ
ער האָט עס ,װועט ער עס גיט פּטרן ,לא
ָזן גיין אי ניװעץ .מ'דאַרה כסדר 5ער-
נען ,שטודירן יום ולילה ,און אויב
גיט שטודירן איז עפּעס טאָן ,און ניט גלאָט
טא
ָן פון יוצא-וועגן .נאָר טאַקע אויפּטאָן
 ,מ'טאָר נים פאַרשווענדן אויף פּוסטע
פּ
א
ַ
ר
א
ַ
ד
ן
א
ו
ן
צ
ע
ר
ע
מ
א
ַ
נ
יעס אַזאַ טייערן
אַרטיקל וי צייט װאָס איז לעבן ממש ,און

פאַרשווענדן
דאך בלויז

עס איז געגליבן צו שפ
יכת-דמים ,א ייד און א יידיש בחור? אין
אַ יונגער ייד ,װאָס
איז דערצויגן געװאָרן אין אָפּגעהיטקײט און

שפּאָרזאַמקײט
געשאַנק,

איז,

כדרך

הטבע,

אַ גרויסער

קמצן

בנוגע

מיט
|

דעם

נאַטור-

דאָך האָט איך דאָס האַר'ן געקלאַ
פּט און זיין געוויסן איז גיט געווען רואיק.
זיך אָפּזאָגן פון גיין אין נימנאזיץ א
ין אַ צו געװאַגטער שריט ,דאָס מיינט דאָך.
פאַרמ

אַכן פאַר זיך אַלַע טירן צ
ו העכערער דיפּלאָמירטער בילדונג און ,ממילא,
זיך אויסשליסן
פון די געהויבעגע בילדונגס-קװאַליפיצירטע

,פרייע פּראָפעסיעס".
און כדי זיך צו באַרואיקן האָט ער
זיך געשאַפן אַן אילוזיע ,ער װעט אָפּנעבן
עקזאַמען אויף אַן ,אַטעסטאַט זריעלאָס
טי? ,אויף דעם גאַנצן קורס פון גימנאַ-
זיע ,און פּטור אַן עסק .דער שעפּט
פון זיין פרייהייט װועט בלייבן גאַנץ און דער
װאָרעם ש .י .װאָלט זיך ניט געקע
נט אונטערװאַרפן אויך אָט דער מינימאַלער

װאָלף פון דיפּלאָמירטער בילדונג װעט זיין זאט.

מיר באַצײיכענען אָט דעם קלאָמפּע
רשטן באַשטרעב זיינעם וי אַן אילוזיע,
שטודיר-דיסציפּלין װאָס ליגט אין דע
ר באַגרענעצקייט און איינגעצוימטקייט װאָס
געפי

נט זיד אין די צונעשניטענע

לימודים" ,אָט ביזק? אַהער זאָלסטון לערנען,

ניט לערנען אייגנטלעך .נאָר אויסחזרן

אויף אויסװייניק

מעשה-פּאָפּונאי ,און ניט

אַ טראט ווייטער ,ב
ווערט מען הינגעריסןעת אַ קעגנשטאַנד געמט אינטערעסירן ציט מען זיך אַרין,
און געטריבן

פוֹן
וויסנגיריקייט און מע קען זיך ניט אִפ-

שטעלן אויףה דער באַשטימטער ליני
ע ,אויף דעם ,עד-כאן אומרים" ,אַזאַ אימ-
פּעטיקע און זעלבס
טשטענדיקע און וויסנדורשטיקע נאַטור ,װי ש
מאגט ,ואָלט זיך ניט געקענט

פּראָנראַם,

אַריינלייגן אין דער ,מיטת

|

 .י .האָט פֿאַר-
סדום" פון נימנאַזיץ

נאָך מער װאָס די עקזאַמינאַטאָרס
זיינען דאָך געווען די זעלביקע סאַדיסטן-
ל
ערער ,ווייל דאָס גאַנצע שול-לערנען אי
ז דאָך  8מין עקזאַמינירן טאָנ-טעגלעך,
א
ו
ן
ס
ו
ף
י
א
ָ
ר
א
ָ
ד
ע
ר
ס
ו
ף
ק
ו
ר
ס
ק
ו
מט דער ,גענעראַל-עקזאַמען".
ש
.
י
 .האָט גאַנץ ניך זיך דערקו
נדיקט ,אַז ס'רוב גימנאַזיסטן ווייסן װויי-

ניקער פון אי
ם טאַקע מחמת דעם ,װאָס זיי צעטרענצלען

זייער לערן צייט אוו

,קאַזיאָנע פאָרמאַליטעטן? ,בעת ער
איז געווען זייער א פלייסיקער שטודירער און
איבערהויפּט

 ,אַ מתמיד א לייענער.

|

|

אַ בא

|
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גאָררין

שטיגן זיינע חברים און אין גע"
קורצער צייט האָט ער אַריבערגע
אין אַ
גלעכע גימנאַזיסטן .ער ,װאָס האָם
אינסטרוקטאָר פון אייניקע פאַרמע
ויאָרן אַן
ען אינטעלעקטועל מער אַנטװיקלט
נגעקוקט די גימנאַזיע ,אין געוו
ט
ָ
י
א
נ
ן
אין גאַנצ
וברעוועט" זייערע קאַזיאַנע לערנ-
,עז
װאָס האָבן יאַ באַזוכט און יאָ ג
פון זיי

ביכלעך.

און עס איז גאָר אַ קליינער הידוש,

די שול האָט זפיאיַרשטאָפּט
בעת

די

זיין תפיסה ,זייענדיק פריי

רטעמפּט זייערע אויפנעם-פעאיקייטן,
מוחות ,פֿאַ
פריש ,איז געווען שנעל און שאַרף.
און
גרויסער פּעדאַגאָג און רעפאָרמאַ-
אָס קאָמעניום ( )2981-0761דער
אָט װ
 ,שרייבט וועגן זיינע שטודיר-יאָרן:
טאָר
 ,נעבעך ,וועמענם טייערער פרילינג
די פיל טויזנטער געהער אויך איך
ו
צ
,
ה
נען פאַרשווענדט געװאָרן אויף שול-
 ,און די בליענדיקע יוגנט-צייט זיי
פון לעבן
עטער ,ווען איך האָב שוין בעסערס
 ,אֶךְ און וויי! װי אָפּט האָם שפּ
ן
ע
י
שטותערי
ער כעבנס-צייט אַרױסגעפּרעסט זיפצן
דער געדאַנק מכוח דער פאַרלאָרענ
נעזען,
פאַרדריקט מיט צער.

און טרערן פון מיינע אויגן ,און מיין האַרץ

פון מיין ברוסט
יסגערופן, :װאָלט מיר יופּיטער צוריק
י אָפּט האָב איך פול מיט װייטאָג או
אַך! ו
פּנענגעבן מיינע פאַרלאָרענע יאָרן!"
אָ
) שרייבט אין זיין ביאָנראַפיע, :די
אָט װאָס טשאַרלס דאַרװין (9081-28
ניט געהאָט פאַר מיר קיין שום באַטײט..
נגס-מיטל האָט

|

שול וי אַ דערציאו
דער גרויסער נאַטוראַליסט ,פאֶרי
סאַנדער הומבאָלדט (,)9071-9881
אַלעק
ביטערקייט וועגן זיינע לערער און
יזנדער און אַנטדעקער שרייבס מיט
שער ,רי
ניווערסיטעטן פון פּראַנקפורט ,בער"
אָדן .ער האָט שטודירט אין די או
זייערע מעט
|
כין און געטטינגען.
גאָרנים געקענט ,און מיינע לערער
בין אַלט געווען אַכצן יאָר .כ'האָב
;איך
ר ווען איך װאָלט דערצויגן געװאָרן
ן מיר קיין זאַך ניט דערװאַרט ,נאָ
האָבן פו
פון דער יוננט אין זייערע הענם,
ע מעטאָדן און װאָלט אַרײינגעפאַלן
יט זייער
ענער סיי גייסטיק און סיי קערפּער-
אָן קיין צווייפל אַרױס אַ פאַרפאַל
װאָלט איך
לעך".

:

פון די גרעסטע פילאָזאָפן פון אַלע
ימאנועל קאנט ( )49714081איינער
א
געלעכטער ,להיפוך צו קאָמעניוסן
גט זיך ניט קענען איינהאַלטן פון
ע
ל
פ
צייטן,
האָט זיך דערמאָנט אָן זיינע שטו"-
באַװיינט זיינע שופֿ-יאָרן ,ווען ער
װאָס האָט

דיר-יאָרן,

שול-חבר,
-נאָך
שולוועזן

האָט ער אַמאָל געזאָגט צו זיין געוועזענעם
הערשאַפּטן" ---

ָ,ט-די
א
צינדן אין אונדז קיין איינציקן פונק*.,,
,אָבן ניט געקענט אָנ
קונדע  --ה
קונדע.
קענם פאַרלעשן" --- ,האָט געענטפערט
,גיכער האָבן זיי עס גע
נגעגאַטיווע כאַראַקטעריסטיקעס פון
אָט די עטלעכע ,קור געפאַסטע,
ווערטער װאָס סיר גייען נלייך געבן
ווערט אונדז קלאָר אַז אין ש ,דס

זיי באַשרייבן ריכטיק דעם מצב אין ביל-
איז ניטאָ קיין ברעק? באַרימערײי ,נאָר
יענער צייט.
מען

אין

 ,.און זיינע חברים האָבן פאַרנו
דונג װאָס ער ,ש .י
ילער פון די העכערע קלאַסן ,פון
דער באַקאַנטשאַפּט מיט אַ סך ש
 ,דורך
סך ,האָב איך אויסגעפונען ,אַז די
האָב דערװואַרט צו לערנען גאר אַ
וועמען איך

ש.

יאַגאָװסטץי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

מון

שאַפן
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מ
ערסטע פון זיי ווייסן נאָך וייניקער פון מיר ,וייל איך האָב אין דער צייט
ש
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די לערנביכלעך און מיט

זייערע קאַזיאָנע אױפּגאַבן ,װאָס זיי האָבן געהאַט .צו דערפילן")* ,
|

ש .י .האָט גאַנץ פרי אַרױסגעװויזן זשיי
רןייבערישן

טאַלאַנט און טייל גיט-

נאַזיסטן פלעגן זיך ווענדן צו אים .ער זאָל פאַר זיי אָנשרייבן ס
,אָטשינעניעס",

אַ זאַך װאָס זיי אַלײי} האָבן ניט געקענט באַװייזן ,ער פלעגט עס טאָן פאַר זיי
און קריגן באַצאָלט דערפאַר ,אַזױ איז ער געװאָרן ,אויף ד
אע
ַםמעריקאַנער פו-
טעראַטן-זשאַרגאָן ,אַ ,גייסט-שרייבער",

,גאר אין גיכן בין איך באַקאַנט געװאָרן אַלס ,סאָטשינעניע-שרייבער" .אָבער

איך האָב דאָס שוין מער

ניט געטאָן אומזיסט ,נאָר געקראָגן באַצאָלט דערפּאַר;

ווער עס האָט מיר געגעבן צוויי רובל ,און ווער מער")++ ,

|

טשיקאַװע כ'לעבן ,ש .י .װאָס האָט אַליין ניט באַזוכט קיין רוסישע שופ,
איז געװאָרן א רוסישער לערער און האָט געגעבן פּדיואַטע לעקציעס פאַר וועלכע
ער האָ
ט געקראָגן באַצאָלט ,און לערעריי איז געװאָרן זיין קװאַל פון חיונה ,אַזוי
איז ער
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ע
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ָ
ר
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,
ע
ק
א
ַ
נ
א
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מ
י
ש
אומאָפּהענגיק",
|
,
ו
ו
ע
ן
א
י
ך
בין נאָך געווען גאַנץ יונג ,האָב איך שוין גענעבן פּריואטע

לעק
ציעס ,און מיין רעפּוטאַציע אַלס לערער האָט געהאַלטן אין איין װאַקסן")6++ ,

ר
}-

נייסטיקע

שטאָלניסעדיי

ו .די רוסישע שיינע ליטעראַטור
ז,אָג מיר וועלכע ביכער דו האָסט געלייענט ,װעל איך דיר זאָגן ער רו
ביסט" ,װאָרעם אין דעם אויסװאַל פון לייען-שטאָף ווייזט זיך אַרױיס דער באַ-
ראַקטער פון לייענער,
לייענען איז אין אַ געוויסער בחינה גלייך צום עסן .מ'קען זיך אָנעסן מיט
שפּייזן װאָס האָבן װינציק נערהאַפּטיקייט אין זיך און וועגן זיי לאָזט זיך זאָגן
,קיי און שפּײ? ,זיי גיבן װייניק דעם אָרגאַניזם פון עסער ,װאָס נייטיקט זיך
אין געוויסע װיטאַמינען ,.בנונע לייענען איז כמעט די איינענע זאַך ,עס גייט
ניס אין סתם זיין אָנגעלייענט ,נאָר אין דעם מיט וועלכע אױטאָרס דער געגע-
בענער לייענער האָט זיך גייסטיק גענערט"..
וועמען האָט דער יוננטלעכער ש .י,
ג
ע
ל
י
י
ע
נ
ט
א
ו
ן
פ
א
ַ
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ד
י
י
ט
,
אַריינגענומע;
*) דאָרט ,ז' .22
*) דאָרט.
**) דאָרט
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גאָהדין

אַָבא

-

אין געדאַנקען-בלוטשטראָם

זייערע אנשוֹיאונגען

און באַנעמוננען?

ער האָט גע-

לייענט דאָס פעסטע-װאָס די רוסישע בעלעטריסטישע ליטעראַטור האָט פאַרמאָנט.
;אַזױ האָב איך איבערגעלייענט

אַלע ווערק פון טורגעניעוו ,פון גאָנאָל ,פון

טאָלסטאִי ,פון גאָנטשאַראָוו ...פון דאָסטאיעװוסקי און נאָך און נאָך'* ,
! אָט די אַלֶע װאָס ש .י .האָט געלייענט זיינען קאָריפייען פון דער רוסישער

ען
י-נזי
יור.
זאַט
טערלי

שרייבער װאָס קומען ניט בלויז צו פאַרוויילן נאָר טאַקץ

אויך בשעת מעשה צו לערנען ,זיי האָבן אויפגערונדיקטע אַנשויאוננען .זיי האָבן
גענוצט זייער װאָרט מיט גרויס קינסטלערישער נעשיקטקייט און נעמאַכט אים

פאַר יא שטורעמבאָק .מיט וועלכן זיי האָבן זיך פאַרמאָסטן דורכצוברעכן ,אויב

נאייטן'נאַנצן? צו צעברעכן ,די כינעזישע װאַנט מיט וועלכער דער רוסישער צאַ-
רישער רעזשים האָט אַרומגעמױערט דאָס רוסלענדישע געזעלשאַפטלעכע לעבן.
ליעוו ניקאָלאַיעװיטש טאָלסטאִי ( )8281-0191איז אַן אױסגעשפּראַכענער,
אמת אַ פרידלעכער ,אַנאַרכיסט .נאָך אין  1681האָט ער עטאַבלירט אַ פרייע שול
פאַר דקיינדער פון די פּויערים פוֹן זיין שכנשאַפט .אין זיינע באַשרײײבונגען
פון סעוואַסטאָבּאָל ,מאָלט ער די שרעקלעכקייטן און גרויזאַמקײטן פון דער מלחמה

אין קרים ,אין די יאָרן  ,4881-88אין  6681איז דערשינען זיין נאָר גרויס װוערק
ק,ריג און פרידן" אין וועלכן מע קען שוין אָנטאַפּן זיין לערע ווענן סאַציאַלן
|

פּאַציפיזם .אין  9781איז שוין דערשינען זיין ,ווידוי".
טורגעניעוו ,איװואַן ספערגייעוויטש טורגעיעוו ( ,)8181-328איז געווען אַ פאל-

קיסט ,ער האָט זיך צעקרינט מיט זיין מוטער פאַר איר שלעכט באַהאַנדלען די
לייבאייגענע אין אירע נחלאות ,און פאַרלאָזן דאָס הויז .אין ( )7481-12איז דער-

שינען זיין ווערק ,פּאַרנאָטירוננען פון אַ יעגער" ,װאָס אָטעמט מיט גרויס ליב-
שאַפט צו די אָרעמע פּויערים .ער אידעאַליזירט דאָס טשיקאַוע

פּאָרל פון עמך"-

מענטשן ,כאר און קאַליניטש ,ווען זיין מוטער איז געשטאָרבן ,און דאָס איז גע-
ווען אין  ,0281עלף יאָר פאַר אַלעקסאַנדער דעם צוייטנס, ,אוקאַז" ,האָט ער
באַפרײיט די לייבאייגענע װאָס האָבן זיך נעפונען אויף זיין פאַמיליע-נוט .אין
זיין באַרימטן ראָמאַן ,פאָטערס אוֹן קינדער" ( )2081ניט ער אַ בילד פון ניהי-
ליסט באַזאַראָוון .דורך זיינע אַלֶע ווערק גייט דורך איין הויפּטגעדאַנק  --רע-
פאָרמירן רוסלאַנד ,אָפּשאַפן די זעלבסטהערשונג און איינפירן פרייהייט.
גִיסאָלאַי װאַסיליעװיטש

גאָגאָל ( .)9081:25אין זיין גרויס

װוערק

,דער

רעי

װויזאָר" ( )0881ניט ער די שטאַרקסטע בייסנדיקסטע פאַרניכטנדיקסטע פאַטירע
,ויטע נשמות" ( )2481גיט ער אַ
פון צאַרישן ביוראָקראַטיזם .אין זיין ווערק ט
שאַרפע קריטיק פון לייבאייננטום ,ער וייזט װי אָט דער איינשטעל פאַרדאַרבט
און דעמאָראַליזירט סיי די לייבאיינענע און סיי די פּריצים ,די אייננטימער פון
די גיטער װאָס צו זיי זיינען צוגענאָפּלט די פּאַנשטשיזניקעס.
איוטן

אָבלאַמאָוו",

אַלעססאַגדראָוויטש

גאַנצשאַראַח

(,)27181:19

זיין

גרעסס

ווא ער פּאָרטרעטירט דאָס לעבן פון אַ פּריץ אונטער

*) דאָרט י ,32

ווערק

אין

דעם לייב-

ש .יאַואָװסקִי  --זײן לעבן ,קעמפו אט שאַפּר 

.
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אייגנטום-איינשטעל ,װאָס פירט צוֹ פוילקייט און דעגענעראַציע.

,,הענט" זיינען

פאַראַן אין אַ גרויטער צאָל ,אָבער קיין ברעקל ווילן עפּעס צו טאָן ,צ
אוונטער-
נעמען ,אַלין איז פאַרגליווערט איינגעשלאָפן.
פּיאָדאָר מינאַילאָװיטש דאָסטאָיעװסקי (,)18 :1281

דאָסטאיעװסקי ...האָט זיך באַטײליקט אין פּעטראַשעװסקיס גרופּע ,װאָס
האָט געפּלאַנעװעט איינצופירן אין רוסלאַנד די פאַלאַנסטערס פון פוריע.
פּעטראַשעװוסקי
איך האָב ניט
נער עפּעס אַזעלכעס,
געבן האָב איך זיך

װאָס איז געווען א גוטבאַזיצער האָט געזאָגט:
געקענט געפינען ניט אין די פרויען און ניט אין די מע-
װאָס עס זאָל זיין כדאי אַז איך זאָל זיך צוֹ דעם איבער-
אַ קער געטאָן אוֹן זיך איבערגעגעבן צו דֶעם דינסט פון

דער מענטשהייט".

יי

און כאטש זיי זיינען געווען אפַרידלעכע ,סאַציעטאר-אינזשענעריש וע" גרופּע,
האָט מען זיי אַלעמען אַרעסטירט און פיר און צװאַנציק פון זיי האָט מען פאַר-
משפּט צום טויט ( .)9481צווישן די פיר און צװאַנציק איז געווען דאָסטאיעווסקי.
מע האָט זיי באַגנעדיקם נאָך דעם וי מע האָט זיי אָנגעשראָקן און זיי זיינען
אַדורך די אמתע אַנגסטן פון טויט װאָס איז אַזױ גוט װי דער טויט .און גע-
נעבן פאַרשיידענע טערמינען פון קאַטאָרנע .דאָסטאָועװסקי באַשרײיבט אין זיין
בוך ,פאַרנאָטירונגען פון טויטן הויז" ( )1681די פאַרברעכער ,די קאַטאָרזשני-
קעס ,מיט נרויס ליבשאַפט ,אַן אויסנאַם איז דער ייד װאָס געפינט זיך צווישן זיי.
אויף דעד אויבערפלאַך

איז דאָסטאיעװוסקי

אין זיינע מייסטערװערק,

קאָנ-

סערװאַטיוו ,טיפער אויפגעפאַסט איז ער אַ רעװאָלוציאָנער, .מיר זיינען אַלַע ני-
היליסטן",

זאָגט דאָסטאיעוכקי..

אין דאָסטאָיעװסקין

איז פאַראַן אַ שטאַרקער

אַנאַרכיסטישער עלעמענט .ער איז געווען אגַייסטיקער רעװאָלוציאָנער ,וי

מ'זעט

עס איז זיין ,דער גרויסער אינק װויזיטאָר" ,ער איז געווען קעגן דעם שטאַט און
קעגן

דעם

בורזשואַזן

איינשטעל.

דאָסטאָיעװסקי

טיקייט פון די מענטשלעכע געזעצן.

האָט באַקעמפט

די אומגערעב-

-

י

,די אינערלעכע רעװאָלוציע װאָס איז פאָרגעקומען אין רוסלאַנד האָט זיך
אָפּגעשפּיגלט אין די שעפערישע ווערק פון דאָסטאַיעװוסקי .,דאָסטאַיעװסקי אין
געווען אדַינאַמישער קינסטלער .מעגלעך דער העכסט דינאַמישעד אין דער וועלט.
ביי אים איז יעדע זאַך אייננעטונקט אין אַ צעשמאָלצענער פייערדיקער אַטמאָס-
פער ,אַלץ געפינט זיך אין באַװעגונג ,אין אַ גװאַלדאָװונעם אויפרודער ,קיין זאַך
אי ניט סטאַטיש ,פעסטגעשטעלט אָדער ענדגילטיק פאָרמירט .דאָסטאַיעװסקי
איז א דיאַניסישער ,אַ ברויזנדיקער ,אומרואיקער ,אַ גייסט-פארשיכורטער קינסט"

לער .ער ברענגט אַרױס די רעװאָלוציאָנערע זעל פון דער רוסישער אינטעליגענ
ציע .דער פּראָפעטישער עלעמענט אין זייער שטאַרק אין אים" )*.ער לעכצט

*) ביקאָלְאַי בערדאַיעו,
ניריאָרס" ( 7391ענגליש).

,דער טורשפרונג

פן רוסישן קאָמויזס,

זי ,99

:

א
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ער איז אַפּאָקאַליפּטיש ,עסכאַטאָלאָניש.

נאָך דעם אויסלייזערישן אחרית-הימים,
ער איז אַן אומגעצוימטער װיזיאָנער.

עראַטור אָנהייבנדיק פון גאָנאָלן ,איז דידאַקטיש,
די רוסישע שיינע ליט
זי אין אַ גנוטער מלמד א בעל-פּעולה.
אינסטרוקטיוו ,זי קנעלט מיטן לייענער :
ביעלינסקי שרייבט:

און

רויסן טאַלאַנט איז דער איבערפלוס פון אינערלעכן סוביעקט
,אין אַ ג

לעכקייט .אַ גרויסער דיכטער ,ווען ער רעדט װעכן
עלעמענט א סימן פון מענטש
יך ,דעדט ...וועגן דער מענטשהייט װאָרעם אין זיין נאַטור
זיך ,וועגן אייגענעם א

לינט אַלץ מיט װאָס די מענטשחייט לעבט" =)
דער קונסט דאָס רעכט צו דינען די געזעלשאַפטלעכע אינ-
אַוועקנעמען ביי
זי אויפצוהייבן ,נאָר זי צו דערנידעריקן ,װאָרעם דאָס מיינם
טערעסן מיינט ניט

צו סמאַכן זי פאַר אַ

באַרויבן זי איר לעבנסקראַפּט ,דאָס מיינט האָבן א געדאַנק

יטיש הנאה-האָבן ,אַ שפּילצײיג פון פּוסט און פּאַסניקעס; פוילענ-
זאַך פון סיבאַר
צער",

**)
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זיך ניט מיט

זי באַנוננגט

װאָרט-און

זי װיל און דער"

בילד-עסטעטיק.

מער ,זי זוכט אמת און יושך ,פון איר ביידן שפּראָצט אַרױים אמת
גרייכט פיל
איז סינאָנימיש

און איר אמת

מיט

דעם

זי לערנט

גערעכטיקייט,

וי

לייענער

אַז דער אמת זאָל ווערן פאַרווירקלעכט אין לעבן ממש ,זאָל ניט
צו לעבן אַזױ
ן ווערטער ,נאָר ער זאָל זיך אָנטאָן אין מעשים .די רוסישע שיי-
בלייכן בלויז אי
נע ליטעראַטור איז ניט קיין לוקסוסזאַך

פון אַן איבערפלוס

װאָס איז געקומען

ר ענערניע .זי איז נים געבאָרן געװאָרן פון בלויזער הנאה װאָס
פון קרעאַטיווע
דער שעפערישער

פּראָצעס גיט דעם קינסטלער

דעם בילד-און

זי

װאָרט-שאַפּער,

ינד פון יסורים ,צרות ,פּיינען און שמערצן ,װאָס דאָס רוסישע לעבן
איז אַ ק

ַ גרויסער שפע ,און זי זוכט אויסלייזונג פאַר רוסלאַנד און
האָט געהאַט אין א
 ,זי אין אַן אַרויספלוס פון דעם לעכצן נאָך נאולה וישועה,
פאַר דער וועלט

ברייטסטן און טיפּסטן מיין פון די וערטער .זי וייזט אַרױס א גרויסע
אין
סימפּאַטיע פאַר די ליידן פון מענטשן און נעמט גרויס אינטערעם אין די שיק"
|

זאַלן פון דער מענטשהייט.

;איינער

(דער פּאָליטישער עקאָנאָם) דערווייזט ,דער צווייטער (דער דיכ-

טער) באַװױיזט .און ביידע איבערצייגן ,נאָר איינער מיט לאַנישע אַרגומענטן,
צווייטער מיט בילדער ...און ביידע זיינען גלייך נויטװענדיק ,די װיסנשאַפט
דער
קען

ניט

פאַרבייטן

די קונסט,

און

די

קונסט

קען

ניט

פאַרבייטן

די

ויסנ-

שאַפט")*5** ,
=) ביעלינסקי,
*א)

דאָרט,

זי

{סאַבראַניע

סאָטשיגעניע",

באַגר

דריי ,זיו

,076:116

.8491

דפו.

5אא) איזבראַנגניע ,פּילאָסאָפּסקיע סאָטשיגעניע" .באַנד צװײ ,ר .8591 ,354

ש.

יאַנאָװסטי

--

זײן

לעבֿן,

קעמפן

און
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שאַפן

,אין די בילדער פון אַ דיכטער דאַרף זיין אַ געדאַנק ,דער איינדרוק ,װאָס
ער מאַכט,

דאַרף

ווירקן

אויפן

פאַרשטאַנד

פון לייענער,

דאַרף

יענע ריכטונג צו זיין קוק אויף געוויסע זייטן פון לעבן")4 .

געבן די אָדער

{ =די רוסישע פּראָמינענטע שרייבער האָבן ניט געגלייבט אין דער סטאַביליטעט
פון אונדזער ציוויליזאַציע ,אין דער איינגעפונדעוועטקייט פון דעם סטאַטוס-קווא,

אין דער זיכערקייט פון בורזשואַזן סדר .זיי האָבן געשפּירט אַז מיר דערנענטערן
זיך צו אַ קאַטאַסטראָפע ,צו אַ צוזאַמענברוך ,אַז מיר דערנענטערן זיך צו אַן
אָפּנרונט .זיי זיינען געװוען זיכער ,אַז אַזוֹי וי דאָס איז ,דאַרף עס ניפ .
ועט עס נישט זיין .די רוסישע ליטעראַטור אין דורכי
זיין און ,ממילא,
גענומען מיט אַן אומרו געפיל ,די רוסישע שרייבער-שעפער האָבן זיך ניט אִפֹּ
נעגעבן צו דעם דינסט פון פּערפעקטער קונסט ,זיי האָט פאַרכאַפּט דער אידעאַפ
פון אַ שלימותדיקן לעבן װאָס מיינט דערנדייכן שלימותדיקן אויסדרוק פון אמת
און יושר אין דעם לעבן .די רוסישע ליטעראַטור איז רעאַליסטיש .אָבער דער

רוסישער רעאַליזם איז אַן אייננאַרטיקער ,ער איז גיט ענלעך צוֹ די אייראָפּע-
אישע רעאַליסטישע שולן .ער שטרעבט אויפצודעקן דעם אמת און זיך דערגרונ-
טעווען צו די תהומיקע טיפקייטן און מיסטעריע װאָס לינט אין לעבן ,אין קאָס-
מישן פּשט און ,דערהויפּט ,אין סאָציאַלן ,די רוסישע גרויסע שרייבער האָבן
נעשפּירט דעם צער פון יצירה ,דעם שמערין פון שעפערישקייט פאַרשאַרפט און
פאַרשפּיצט פון דער נייטיקער באַדערפעניש איבערצואַנדערשן דאָס לעבן נופא
אַזױ אַז אין לעבן זאָל זיך געפינען דער אמת װאָס מיינט יושר און זייערע
ווערק זאָלן זיין דער אויסדרוק פון אָט-דעם גרויסן אמת ,גאָנאָל ,טאָלסטאִי ,און
דאָסטאָיעווסקי אוודאי און אוודאי ,זיינען געווען אַלֶע מאָל גרייט צוֹ פאַרביינן
אַ סך אויפן געביט פון שאַפן פּערפּעקט ליטעראַרישע פּדאָדוקטן ,אויב זיי װואָלטן
נאָר געקענט מיט דעם פאַרבייג מיטהעלפן ,צוטראָנן זייער חלק צוֹ דעם איינשטעל

פון אפַּערפעקטער

סאָציאַלער אָרדענונג .זיי האָט תמיד אינטריגירט די מיסטע-

ריע פון טויט און לעבן אין ביאָלאָגישן פּשט און אויך סאַציאַלן ,דער אויפקום
זיי האָבן אַרי-
פון ציװויליזאַציעס און זייער צוזאַמענברוך,
פון אימפּעריעס,
בערגעטראָטן די גבולים װאָס רייןדעסטעטישע ואָרט-קונסט האָט זיך געשטעלט,

זאָנן עס אין קורצן:
די רוסישע בעלעטריסטיק איז געווען אַ מין פּאַפּולערע פארטיפונג אין די
פּראָבלעמען פון מענטש אין דער געזעלשאַפט .און ש .י .דורכשטודירנדיק אט
די ליטעראַטור און אירע בעסטע פאָרשטייער וי טאָלסטאִי ,גאָנאָל און דאָס-
טאָיעווסקי ,האָט געקראָגן אַ סאָלידע צונרייטונג צו דעם אויפנעם אוֹן אוױיפטאַס
פון די סאַציאַלע אידעאַלן ,װאָס האָבן באַהערשט די ריינסטע גייסטער פון זיין
צייט און אונדזער צייט און אַלֶע צייטן,
4

פאָבראַני

סאַטשיגעניע",
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; .רוסישע קריטיקער
אָבּער ש .י .האָט  7ביי דער שיינער ליטעראַטור ניט אָפּנעשטעלט .ער
ָט געמאַכט א צווייטן שריט .ער האָט זיך באַקענט מיט די גייסטרייכסטע או!
הא
אָגרעסיויסטע קריטיקער ,די קאַמענטאַטאָרן .,די אויסטייטשער פון דער רוסי-
פּ.ר
שער בעלעטריסטיק,
אָט װאָס ער זאָגט אונדן:
פ,ון די רוסישע קריטיקער האָב איך איבערגעלייענט אַלץ װאָס איך האָב
יי
געלאַנט קריגן פון פּיסאַרעוון ,פון דאָבראַליבאָװון ,פון ביעלינסקין")* .
פון אָט די דריי האָט ש י .זיכער פיל געלערנט :זיי האָבן אָן קיין צווייפל

היפש בײינעטראָגן צו דער אױסקריסטאַליזירונג פון זייןגעזעלשאַפט-באַנעם.

זיי

ואָבן אויך פיל געטאָן פאַר אים אין אויסאיירלען זיין געשמאַק פאַר שיינערי
יטעראאַטור .זיי האָבן אים געלערנט צו פאַרשטיין ,צו אַנאַליזירן אבַעלעטריס-
נ
טיש װוערק און געבן דעם ריכטיקן אֶפּשאַץ און אויסטייטש .אין קורצן ,זי האָבן

מיט אים גוט איינגעקנעלט די גרויסע תורה,

װאָס אין אי אַטעכניק און אי

קאוַנסט ,פון ליטעראַטור-קריטיק װי זי איז אויפגעפאַסט געװאָרן אין רוסלאַנד,
ד"ה מיט איר שטאַרקן צובייג צו סאַציאַל-פּאָליטישע פּראָבלעמען.

|

דער עלטערער און דער באַנאַבטסטער פון אָט דעם טריאָ איז ביעלינסקי.

וויסאריאַן גריגאָראָװויטש ביעלינסקי

האָט בסך-הכל געלעבט

()1181-8481

זיבן און דרייסיק יאָר ,אָבער זיין השפּעה אויף דער רוסישער ליטעראַטור און
אויף דער פּדאַנרעסיווער רוסישער אינטעליגענציע איז געווען אומגעהויער גרוים.

ּ,אָטערלענדישע שריפטן" און
ער האָט אָנגעהויבן שצרוייבן אין  8381אין די פ

אין ,מיטצייטלער" {(סאָװורעמיאַניק) אין  6481אונטער דער רעדאַקציע פון
ביעלינסקי איז געשטאָרבן פון שוינדזוכט
פאָלקס-דיכטער י .א ,נעקראַסאָ.
איידער די צאַרישע רעגירונג האָט באַװיזן אים צו פֿאַרשליסן אין פּעטראָיפּאַו-
לֶער פעסטונג,
ביעלינסקי איז געווען דער ערשטער װאָס האָט נעגעבן פולן גוט-אויסגע-

רונדיקטן

אויסדרוק

צו דעם טיפּ פון דער רוסישער

ליגענציע.

אינטע-

רעװאָלוציאָנערער

|

|

.

|

ער האָט באַקעמפט לייבאייגנטום און די זעלבסט-הערשאַפט .נאָך אין די
דרייסיקער יאָרן איז ער געווען פאַר דער באַפרײיאונג פון די פּויערים און אִפַּי
שאַפונג פון פּאַנשטשיזנע .ער האָט אָנגעהויבן וי אַן אויפקלערער .ער האָט לכתחילה
געמיינט אַז דאָס פרידלעכע פאַרשפּרייטן פון בילדונג צװישן רוסישן פאָלק וע
שוין אַלין אויפּטאָן וי פון זיך אַליין .װי יעדער משכיל האָט ער גענלייבט אין
דעם אַלאויפטוערישקייט פון בילדונג .אָבער ער האָט גיך געביטן זיין איבער"
ציינונג און ער האָט באַנריפן אַז אָן אַ דעװאָלוציע װעט זיך רוסלאַנד ניט באַי
גיין ,ביעלינסקי האָט פאַרמאָגט שטריכן ואָס זיינען געװען טיפּיש פאַר דער

=) דאָרט זי .32
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רעװאַלוציאָגערער רוסישער אינטעליגענציע .ער איז געװען לײידנשאַפּטלעך אי-
בערגעגעבן צו אידעען .ער איז שטענדיק געווען פאַרנומען מ
איוטיסאַרבעטן וי
געהעריק זיינע אָנשויאונגען בנונע לעבן ,געזעלשאַפּט און וועלט ,און געטאָן האָט

ער עס ניט לשם וויסן און פּאַרשטײן סתם ,נאָר מיט אַ בליק צו דער פּראַקטיק,
זיינע

אָנשויאונגען

האָבן געדאַרפט

דינען פאַר א יסוד פאַר זיינע באַשטדעבונ-

גען איבערצובויען די געזעלשאַפּט און איינאָרדענען דאָס מענטשלעבע .צוזאַמעני

לעבן אויף אַ מער ראַציאָנאַלן און מער יושרדיקן פונדאַמענט.
ביעלינסקי

איז

געווען

א ואונדערבאַרער

ליטעראַטור-קריטיקער.,

ער האָט

באַזעסן אַ שאַרפן חוש פאַר דעם קינסטלערישן שיינעם .ער אין געוען אַ נאָר
דאַפּינירטער אורטיילער פון עסטעטיק .און אַ דאַנק אָט-ידער אויסערגעוייגט-

לעכער באַגאַבטקײט זיינער אין ער געװאָרן דער קריטיקער

שערם געווען צו שפּילן

אַ ויכטיקע

וועמען עס איו באַ-

ראָל אין דער געדאַנקלעכער

אַנטװיקלונג

און רייף-ווערן פון דער אינטעליגענציע .אמת אין ביי אים שטענדיק געװוען נע-
פּאָרט מיט גערעכטיקייט .אמת מיט אומרעכט זיינען ביי אים ניט געװען קיין
פּאָר קליידער ,און בעת ער האָט געשריבן ועגן ליטעראַטור האָט ער אין זי-
נען געהאָט דאָס לעבן גופא ,דעם סאָציאַלן איינשטעל ,זיין סאָציאַלער געדאַנק

|האָט זיך פֿאַרבאַהאַלטן אונטער דער ,אומשולדיקער" מאַסקע פון ליטעראַטור-
לריטיק.

ביעלינסקי איז אַריבער פֿון ריינער אויפקלערונג צום רעװאַלוציאָנערן סאָ-
ציאַליזם און מיליטאַנטישן אַטעאיזם .אָבער זיין סאַציאַליום איז אַ מין אין-

דיװוידואַליסטישער.

ער ועט די לעבעדיקע

אינדיווידועלע פּערזענלעכקייט

ניט

מקריב זיין פּאַר אַ טויטער אַבסטראַקציע .ער האָט געשריבן, ,די מערכה פון יחיד
איז וויכטיקער פון דעם נורל? פון דער גאַנצער וועלט".
,און ווען מע װאָלט מיר לאָזן אַרויפקלעטערן אויפן העכסטן שטאַפּל? אין
אַנטװיקלונגס-לייטער ,אויך דאָרט װאָלְט איך פאַרלאַנגט אַן מע זאָל מיר אִפּ-
געבן אַ חשבון פאַר אַלע קרבנות פון די לעבנס-אומשטענדן ,פון געשיכטע ,פאַר
אַלע קרבנות פון צופאַל ,פון אַבערגלױבערײי ,פון דער אינקויזיציע ,אַניט
װאָלט איך זיך אַראָפּגעװאָרפן פון העכסטן שטאַפּל .איך װויל ניט קיין גליקזע-
ליקייט אפילון װי אַ געשאַנק סיידן איך בין דואיק און פֿאַרזיכערט בנוגע מיינע
כרידער אין בלוט ,װאָס זיינען ביין פון מיין ביין און לייב פון מיין לייב ,זיי
זאָגן אַז דיסהאַרמאָניע איז דער באַדינג פון האַרמאָניע ,פילייכט איז אַזאַ גע-
דאַנק אימשטאַנד צו באַרואיקן און טרייסטן די ליבהאָבער פון מוזיק ,אָבער זי-
כעד ניט די ,אויף וועמענס גורל עס אין אױיסנעפאַלן אויסצודריקן די דיסהאַר-

מאַניע אין זייער דערפארונג".

ביעלינסקי איז געווען אַן אַטעאיסט .ער האָט זיך פּשוט ניט געקענט פאָר-
שטעלן אַז מ'קען צולאָון דעם געדאַנק אַז עס אין פאַראַן אַ גאָט אױיף דער
וועלט ,ווען מיר זעען אַרום אונדז אַזופיל רשעות ,בייז ,עוולות ,פאַרװאָרלאָזט,
קייט ,,אָרעמקייט ,ייסורים .ווען עס אין פאַראַן אַ גאָט איז װי אַזױ שיקט זיך

עס װאָס ,די ערד איז אין די הענט פון רויבער ,טיראַנען ,רשעים".

אַבא

+

גאָרודין

,דעם אמת האָב איך זיך גענומען ,און אין די ווערטער גאָט און רעליגיע
זע איך פינצטערניש ,חושך ,קייטן און אַ קנוט ,און אַצינד האָב איך ליב די
דאָזיקע צוויי ווערטער (גאָט ,רעליגיע) וי די נאָך זיי נאָכפּאָלגנדיקע פיר")* .

ביעלינסקי איז געווען דורכגעדרונגען מיט ליבע צו דער מענטשהייט אָבער

זיין ליב האָבן מענטשהייט ,האָט ער ניט געטאָן אויפן חשבון פון יחיד .ער האָט
אין מענטשהייט-װאַלד געזען די איינצלנע ביימער ,מיט זייערע צווייגן ,שטאַמען

און װאָרצלען, .װאָס גייט מיר אָן װאָס דאָס אַלגעמײינע לעבט װען דער יחיד

די
ליידט",
ניט װיסנדיק פון תלמודישן ווערטל װאָס איזן שיער ניט אַריינגעלײגט גע-
װאָרן אין מויל פון חוני המעגל, ,או חברותא או מיתותא" **) האָט ביעלינסקי

ָ,דער דער געזעלשאַפטלעכער גייסט אָדער טויט".
אויסגעשרינן א

|

צוויי געדאַנקען-ליניעס לאָזן זיך דערקאָנען אין ביעלינסקיס מענטשאון
געזעלשאַפט-באַנעם ,קודם כל קאָנצענטרירט ער זיין אויפמערקזאַמקײיט אויף דעם

מענטשלעכן איינצלנעם ,אויף די יסורים

יחיד ,אויף דעם לעבעדיקן

װאָס ער

שטייט אויס .ביעלינסקי באַהױיפּט אַז דער יחיד האָט דאָס רעכט און דאַרף קריגן
די מעגלעכקייט צו לעבן אַ פול לעבן ,אַנטװיקלען זיינע פעאיקייטן ביז צו דעם

העכסטן גראַד װאָס איז צוגענגלעך צו דער מענטשלעכער ראַסע .ער באַקעמפט
,אָס אַלגעמיינע" ,פון וועלט-נייסט און פון דער נאַטור װאָס
דעם געדאַנק פון ד
קימערט זיך בלויז װועגן דעם גאַטונג און האָט לחלוטין נישט אין זינען דעם
איינצלנעם .ער שטעלט די לעבעדיקע איינצלנע פּערזאָן אֵויפן ערשטן פּלאַן ,גיט
איר אַ פּלאַץ אױיבנאָן אין אַלֶע זיינע סכעמעס .אָבער צו דער אייגענער צייםט אין
עס די נייע געזעלשאַפט ,װאָס װעט געשאַפן ווערן דורך אַ ברייט און טיף גייענ-
דיקער רעװאָלוציע ,וועלכע װועט האָבן ,און דורכפירן בשלימות ,די אויפנאַבע

פון ראַטעװען

דעם

יחיד פון די .אוסטאַלערירבאַרע

ליידן ,און אים באַפרייען

פון יעדער אונטעריאָבונג.
אין יאַנואַר  ,1481אין אַ בריוו צו באַטקינען שרייבט ביעלינסקי:
;עס איזן שוין צייט אַז די מענטשלעכע פּערזענלעכקייט ,װאָס איז סיי וי
זאָל זיך באַפרײיען פון די העסלעכע קייטן פון דער
אויך אָן דעם נעבעכדיק,
אומדאַציאַנאַלער ווירקלעכקייט .אַלע יסודות פון דער געזעלשאַפּט אין אונדזער
צייט פאָדערן אַ שטרענגן אונטערזוך און אַ פונדאַמענטאַלן איבערבוי ,װאָס װעט

געטאָן ווערן פריער אָדער שפּעטער")* ,

|

אין אַן אַנדער בריוו צו דעם אייגענעם באַטקינען שרייבט ער:
,די אידעע פון סאָציאַליזם איז געװאָרן פאַר מיר די אידעע פון אידעען,
דאָס זיין פון דאָזיין ,די פראַגע פון דער פראַגע ,דער אַלֶף און תיו פון גלויבן

און וויסן .אַלץ (קומט) פון איר ,פאַר איר און צו איר .זי איז די פראַגע און די

*) מיסמא
55

)

חעגית,

"פיסמא"י

ביעלינסקי (בריח) ,באַנד דרײ ,זי .4191 ,76
ברייג,

נבריט)

:

,2

זי

,3

4191

נרוסיש).

ש.

יאַנאַָװסטי

--

זײן

7עב3ב),

לייזוּננ פון דער פראַגע.

סעמפן

טון

שאפן

15

זי האָט (פאַר מיר) אַראָפּנעשלונגען הן געשיכטע,

הן

רעליגיע און הן פילאָזאָפיע)* ,
,אָבער עס אין לעכערלעך

יי
צו טראַכטן

אַז דאָס קען געטאָן

ווערן

וי פון

זיך אַלין ,מיט דער צייט ,אָן אַ געװאַלטיקער איבערקעדעניש ,אָן בלוט")** ,
אַלץ װאָס לעבט אין אַ פּועלדיוצא

באַהױיפּט זיך אָן קאַמף ,איז אטַויטע

פון קאַמף:

אַלץ-װאָס

זאַך")**=+ ,

דערשיינט און

|

:

7
דאָס פאָלק אין אקַינד; ; אָבער דאָס דאָזיקע קינד ואַקסט און זאָגט צו צו
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ס אַנטהאַלט אין זיך דאָס פייער פון נאַציאָנאַלן לעבן
א
ו
ן
ד
ע
ם
פרישן ענטוזיאַזם פון איבערציינונג .א פייער .װאָס איז אױיסגעאשן
א
י
ן
ד
י
ש
י
כ
ט
ן
פון דער געבילדעטער געזעלשאַפט")4 ,
:
ביעלינסקי השפּעה אויף ש .י ,.די נאָכקלאַנגען און איבערקפאַננען פון זיינע
רייד ,קען מען לייכט הערן און נאָכשפּירן דורך ש .י-.ס שפּעטערדיקע שריפטן
און פאַרפּאַסונגען איבערהויפּט ליטעראַטור-אָפּשאַצונגען .,מע קען זאָגן אַז ער האָט
זיך מיט ביעלינסקין קיין מאָל ניט נעשיידט און פיל מאָל ווען יאַנאָוסקי האָט

געשריבן און גערעדט האָבן ביעלינסקיס ליפּן זיך באַװענט אוֹן נאַכגעשעפּטשעט

אין זיין קבר ,.אַזױ שטאַרק איז די ענלעכקייט פון זייערע אויפפאַסונגען איבער-
הויפּט בנונע אָפּשאַצונגען װוענן בעלעטריסטישע ווערק .מ'קען זאָגן אַן ש .י.

איז געבליבן אויפן גאַנצן לעבן א נאָכפּאָלגער פון ביעלינסקין אַזױ שטאַרק האָט
ער אים משפּיע געווען.
ש .י .האָט אָבע
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אלעסטאַנדראװויטש
דאָבראָליובאָוון (1681
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)
.
א
ָ
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ר
ד
א
ָ
ב
ר
א
ַ
ל
יובאָוון גופאי דאַרף מען פאַררעכע-

נען פאַר ביעלינסקיס אַ תלמיד,
ער אין אפילו געשטאָרבן פון דער זעלביקער
קרענק ,די דער ,און געהאַט נאָ
ך
א
ַ
ש
א
ַ
ר
פ
ערן כרת-ימים- :בסך-הכ? נעלעפט פינף

און צװאַנציק יאָר ,בעת ביעלינסקי האָט דערצוינן ביז זיבן און דרייסיק .אַזױ אַז
דאַבראָליובאָוון האָט בלויז פאַרטאָפּלט און פאַרשטאַרקט ביעלינסקיס איינפלוס.
דאָבראָליובבאָוו האָט זיך באַטײליקט אין מ
,יטצייטלער" (סאָוורעמיאַניק) אין פאַר-
לויף פון.פינף יאֶר ( ,)6881-16דאָס מיינט ביזן סוף? פון זיין נאָר יקורצן ילעבןצ
ער האָט געשריבן און געפאַדערט:
די חשיבות פון מענטשן אין דער געזעלשאַפט זא
בָל
אשטימט ווערץ.דורך.

זיין פּערזענלעכן

װערט און די מאַטעריעלע

גיטער דאַרפן דערװאָרבןװוערן

פון

יעדן אין-פּראָפּאַרציע צו דער קװאַנטיטעט און ווערטפולקייט פון זיין אַרבעט" *)

*) דאָרט ,ז' .262
* )5דאָרט .וי .962

 )556א ַ,פולער -אויפקלייב פן די װערס" ,באַנד' ,2זי ספד+ ;84891 ,
 )4דאָרט ,ז' ,238
| *) אמולער אױיפּסלײיב פון װערק" ,באַבה בװיי , זי
יט
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|ב,לויז די פאַרב פון עקספּלאָאַטאַציע ענדערט זיך ,זי ווערט אַלץ געשיקטער
און ראַפינירטער ,אָבער דער עצם מהות בלייבט דער זעלביקער ,כל זמן עס בלייבט

דמיע.גלעכקייט צו עקספּלאָאַטירן")** ,

|| איר דאַרפט זיך שטעלן העכער פון אָטידער געזעלשאַפּט; אָנערקענען זי וי
אַן אומנאָרמאַלע קדענקלעכע און פאַרקריפּלטע דערשיינונג און ניט נאָכטאָן איר
מום ,נייערט פאַרקערט הויך און דירעקט ריידן וועגן איר ,פּרעדיקן די אומפּאַר"
מיידלעכקייט פון ראַדיקאַלן היילן ,פון אַן ערנסטער אָפּעראַציע .דערשפּירט נאָר
וי געהעריק דאָס רעכט פון אייער איינענער פּערזענלעכקייט אויף יוֹשר און

נליקזעליקייט ,און אומבאַמערקטערהייט און אויף אנַאַטירלעכן

אופן װעט איר

ווערן אַ דם-שונא פון דער געזעלשאַפּטלעכער אומגערעכטיקייט")* .
עס איז קלאָר פוֹן די דאָזיקע רייד אַז דאָבראָליובאָו איז געװען אַ ראַדי-

קאַלער דעװאָלוציאָנער

װאָס האָט באַנריפן ,אַז אונדזער

מוזן לייגן אונטערן מעסער
ניט קענען באַגיין.

געזעלשאַפּט װעט

פון כירורג און מיט קליינע רעפאָרמעס
י

זיך

װעט זי זיך

אַצינד קומען מיר צום דריטן פון דעם ,מזומן|" פון די רוסישע קריטיקער,

וועמענס בענטשן די נייע געזעלשאַפט און שעלטן די אַלטע האָט ש .י .פאַרנומען

און אַריינגעזאַפּט אין זיך וי אַ דארשטיקער שוואָם  ---פּיסאַרעו.

איװאַנעָװיטש פּיסאַרעט ( )86- 0481האָט געלעבט מיט דריי יאר
דמיטרי.
לעננער פון דאָבראַליובאָוון .ער איז אָפּגעזעסן פיר יאֶר אין פּעטראָפּאַװלישן באַס-
טיאן .צוויי יאָר אין ער געזעסן ביז עס איז געקומען צום געריכט און צו"י יאֶר
און אַכט .חדשים האָט ער געקראָגן צוגעטיילט פון סענאַט.
פּיסאַרעוו איז געווען דער הויפּט-טעאָרעטיקער פון ניהיליזם פוֹן די זעכצי"
קער יאָרן .,ער איז געווען װי דאָבראָליובאָוו אַ פּראָפּעט פון אויפקלערונג ,אָבער

האָט זיך ניט צופרידןגעשטעלט מיט בלויזער פרידלעכער אויפקלערונג .אין 0681
האָט ער געשריבן:

|

|

,װאָס מ'קען צעשמעטערן  --מוז צעשמעטערט

װערן .װאָס עס װועט אויס-

האַלטן דעם קלאַפּ ,בלויז דאָס איז געזונט ,און װאָס עס ווערט צעבראָכן ,איז

פּרוכנע יעדנפאַלס ,קלאַפּ אויף רעכטם ,קלאַפּ אויף לינקס ,עס קען גאָרניט שאַטן"
ער איז געווען אױסגעשפּראָכן רעװאָלוציאָנער .און זיין קרעדאָ איז געווען דער
| קרעדאָ פון דער רוסישער ראַדיקאַלער אינטעליגענציע.
פּיסאַרעװו האָט אָפּגעװאָרפן די פּאַרריסענע גדלות ,די פּוסטע גאווה פון
קונסט לשם קונסט .קונסט לויט פּיסאַרעוו דאַרף דינען אַ סאָציאַלן צוועק .ער האָט
װאָרעם װאָס אין ,נאַרישקײיט" אויב
באַקעמפט ,נאַרישקייט און אָ-רעמקייט",
ניט אָרעמקײיט ,דלות פון מענטשלעכן פאַרשטאַנד ,ער האָט געשאַפן און אידעאַ-

ליזירט דעם טיפּ פין ,ראַציאָנאַלן רעאַליסט" .אַ ראַציאָנאַלער רעאַליסט איז אַ
,זעלבסטבאַוואוסטזיניקע

פּערזענלעכקייט".

,אַלץ װאָס עס טראָגט

צו צו דעם

, )+אויסגעקליבענע פילאָזאָפישע װערק" ,באַנד צװײ ז' ( 181רוסיש).
*) דאָרט באַנד ו ,זי .995
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רעדפאָלג פון זיין אַרבעט ,דאָס האָט ער ליב ,װאָס עס .שטערט

בעט ,דאָס קען ער ניט אֶנקוֹקן".

אים אין זיין אַר-

|

פּיסאַרעוו האָט פאָרגעזעצט ד-יאַרבעט

פון דאָבראַליובאָוון.

ער האָט געגלויבט אַז די נעזעלשאַפט װעט מען קענען איבערבויען און זי
אַװועקשטעלן אויף יושרדיקע און שכלדיקע יסודות ערשט דעמאָלט ,ווען די יחי-

דים מענטשן וװעלן ווערן באַוואוסטזיניקע רעאַליסטן און ראַציאָנאַלע עגאָאיסטן.
פון די מ
,ענטשן-מאַשינען" קען מען פיל ניט דערװאַרטן.

,זיכער איז די אַדבעט פון די מענטשן ,װאָס שפּייזן אונדז און קליידן
אונדז אין
העכסטן גראַד נוצלעך ,אָבער אָט .די מענטשן זענען גאָרניט קיין
(רעאַליסטן.
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דאַרף מען זיי לאָזן צורו"..,

צו אָט דעם פּאַסאַזש קען מען לייכט צופירן ש .יש-פםּעטערדיקן ביטול
צו דעם פאַרגרעבטז ,פאַרטעמפּטן פּראַלעטאַריער װאָס איז אַ מ
,אַשינאַװער פּראָ-
דוקט" ...ניט לייז מענטש אין פולן פשט פון װאָרט,
וי עם איז צו זען ,זיינען

די רוסישע

קריטיקער

|
ניט געװען

קיין אויסגע-

שטראַצלטע עסטעטן ,נאָר סאַציאַלע אירעאָלאָגן ,מענטשן מיט באַשטימטע סאָ-

ציאַלדרעװאַלוציאַנערע אָנשויאונגען .די וװערק פון די רוסישע גרויסע װאָרט-
און בילד-מייסטערס האָבן זיי באַהאַנדלט און אָפּגעשאַצט אָנװענדענדיק אַ סאָ-
ציאַלדמאָראַלישן קריטעריום .זיי זיינען געווען שרייבער-קעמפער װאָס האָבן דער-
צויגן אַ דור פון יושר-זוכער און יושר-מאַכער ,אַ דוֹר פון אָפּפערװיליקע שטריי-
כמער פאַר סאַציאַלער

גערעכטיקייט.

|

אָט װאָס פּאַר אַ שול ש .י .האָט דורכגעמאַכט און עס אין פאַרשטענדלעך

ווען ש .י .זאָגט אונדו:

,מיין ליבלינג צװישן

סאוו")* ,

די פּאָעטן איז געווען נעקרא-

געקראַס
אָוו ( )1281-77דער גדויסער רוסישער פאָלקס:דיכטער האָס י5 .
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טויט אין  .9181ער איז געוען דער רעדאַקטאָר

פון קעמפערישע

צייטשדיפטן

נעקראַסאָו אין אַ פּאֶעט אַ קעמפער ,ער קעמפט פאַר די באַעװולטע ,פאַדדרעננטץ
*) ש.
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ליטעראַטור

אומזלעגאַלע

בער אָט-די גייסטיקע שפּייז ,מיט וועלכער ש .י .האָט זיך גענערם ,איז
אָ

נאָך אַלץ געווען צו לייכט ,אַ מין דיעטע פון צוקערלעקעכלעך.
ווען און פון וועמען קומט דאָס ווייצענע ברויט און די בשר
פלייש און פיש?

דאָס קומט אַ ביסל שפּעטער,

אין

אָט-דער

נרויס-שטאָט

באַקענט

ודגים ,דאָס

ווען ער נעפינט זיך שוין אין ביאַליסטאָק.

ער זיך מיט

דער

אומלעגאַלער

ליטעראַטור

דער עיקרשט מיט די שריפטן פון דעם װיכטיקן פּובליציסט און ,סוביעקטיוון
און

סאַציאָלאָג? ,מיט זיינע באַרימטע ,היסטאָרישע בריוו".
דעמאָלט נאָר װאָס איבערגעלייענט די ואויל-באַקאַנטע הים-
,איך האָב
מירטאָוון ,װאָס האָבן איבערגעלאזט אויף מיר אַ זייער טיפן
טאָרישע בריוו פון

איינדרוק")* ,

|

ן א פּראָפעסאָר פון הויכער מאַטעמאַטיק אין אַ מילי-
לאַװראָוו איז געווע
דעם 46טן אַפּריל האָט קאַראַקאָזאָו ,אַ סטו"
טערישער אַקאַדעמיע .אין 6
אַקולטעט אין מאָסקװער אוניווערסיטעט ,געמאַכט אַן אום"
דענט פון יורידישן פ
אויף אַלעקסאַנדער דעם צווייטן ,מע האָט אים הינגעריכט
געלונגענעם אַטענטאַט
סט ,דער געהיים-פּאַליציי האָט זיך איינגעגעבן צו אַנטדעקן
דעם -82טן אויגו
ישן קאַראַקאָזאָוון און לאַװראָװן .האָט מען אים דעם
עפּעס א פארבינדונג צו
ער פון זעלביקן יאָר אַרעסטירט ,געמשפּט אין אַ מיליטערישן גע-
-2טן סעפּטעמב
ים פאַרשיקט אין װאַלאַגדאַ ,וואו ער האָט פאַרבראַכט דריי
ריכט ,אוֹן מע האָט א
זייענדיק אין פאַרשיקונג האָט ער פאַרפּאַסט אָט די בריוו װאָס זיינען
יאָר און
טי
ער דעם פּסעװדאַנים מירטאָוו ,די בריוו האָבן אויסגעאיבם אַ
דערשינען אונט
ונג אויף די אויפפאַסונגען פון דער רוסישער פּראַגרעסיוער אינטעפי-
פע ווירק
גענציע,
אָוו איז דער באַגרינדער פון דעם װאָס עס ווערט אָנגערופְן ,סוביעק-
לאַזור
ַניע" .ער האַלט אַן עס איז נייטיק אַז סאַציאָלאָניע זאָל צושרייבן
טיווע סאַציאָלא

אַלישן ווערט צו די געזעלשאַפטלעכע דערשיינונגען ,לאַװראָוו האָט אויף זיין
מאָר
ם שטייגער פארטייריקט די מענטשלעכע פּערזענלעכקייט און ער האָט גים
איינענע
שיידט צווישן איר און סתם דעם יחיד ,פּאַר אים האָט סאַציאַליזם געהאַט
אונטער
דואַליסטישן כאַראַקטער ,די סאַציאַליסטישע געזעלשאַפּט דאַרף מען
אַן אינדיװי
האָבן כדי צו געבן דעם יחיד אַ מענלעכקייט צו לעבן פריי ,לאַװראָו איז געווען

דער פילאַזאָף-סאַציאָלאָג פון דעם ראַדיקאַלן טייל פון רוםלאַנד.

|

|

ַװוראָוו איז געװאָרן באַוואוסט דורֹך זהייינעסט,אָרישע בריוו" ,װאָס
לא
זיינען געווען דער מאָראַליקאַטעכיזיס פון דער פאָלקישער אינטעלינענציע פון די
בעציקער יאָרן ,לאַװוראָוו האָט געגעבן פולן אויסדרוק צו דעם שולד-געפיל פון
זי
געבילדעטע קלאַסן לנבי די מאַסן .ער האָט געשטעלט שאַרף די פראַגע װעגן
י
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שאַפן

דעם פּרייז פוֹן פאָרשריט און קולטור ,ער האָט געהאַלטן אַז די אינטעליגענציע
איז מחוייב צו געבן דעם פאָלק ,דעם המו?עם ,זייערע קענטענישן .די אוים-
געקלערטע דאַרפן דינען די אינטערעסן פון פאָלק און אַרבעטן פאַר זיין באַפרײ-
|
|
אוננ,
ער באַהױיפּט אַז עס קומט אַ געוויסע צייט אין דער אַנטװיקלונג פוֹן דעם
מענטשן ווען ער ווערט גענוג רייף צו האָבן אַ קריטישע מיינוננ וועגן פאַרשידענע
זאַכן אוֹן אָנגעלעגנהייטן ,ערשט דעמאָלט ווען ער איז פּסיכאָלאָניש און אינטט-
לעקטועל אימשטאַנד צו שאַפן אָדער אויפנעמען אַזעלכע צענזורירנדיקע גע:
דאַנקען ,ווערט ער ראוי צו טראָנגן דעם נאָמען פון אַ ,קריטיש-דענקענדיקע פּער-
|
זענלעבקייט".
לאַװוראָוו האַלט ,אַז די פעאיקייט צו קריטיקירן ,צו געפינען פעלערן אין אַ
ספּעציפישע אייגנשאַפט װאָס מע דאַרף באַוואוסטזיניק ,צוועקמעסיק קולטיווירן.
ווייל זי איז דער הויפּטשטריך פון דער פּיזיאָנאָמיע פוֹן דער הויך-קװאַליפיציר-
טער פּערזענלעכקייט .ס'רוב מענטשן נעמען די אינסטיטוציעס פון דער געזעל-
שאַפט וי זיי זיינען ,זיי אַקצעפּטירן דעם סטאַטוס-קוואָ ,זיי האָבן ניט די גיים.
טיקע עזות אַרויסצוקומען מיט אַן איינענער קריטיקירנדיקער מיינונג-אָפּשאַצוננ.
זיי זיינען פּסיכאָלאָניש און אינטעלעקטועל ניט גענוג שטאַרק זיך צו שאַפן אן
אייגענעם אָפּשאַץ פאוַןנשטאַלטן ,דער קריטישער נעדאַנק איז דער קנין פוֹן די
גיײיסט-אַריסטאָקראַטן ,בכדי צו קריטיקירן דאַרף מען דאָך קודם כ? זיין אומצו-
פרידן .נים יעדער קען זיין באַוואוסטזיניק אומצופרידן אויף א ברייטן סאַציאַלן
מאָסשטאַב ,װאָרעם אַזאַ אומצופרידנקייט שיקט פאָרויס דעם כֹח צו פאַרדאמען

אַ גאַנצע סאָציאַלע סיסטעם,
דאָס געזעלשאַפטלעכע צוזאַמענלעבן

|
האַלט זיך אויף פאַרנליווערטע פּעטרי-

פיצירטע מנהנים אוֹן פאַרהייליקטע טדאַדיציעס ,בלויז די קריטיש-דענקענדיקע
פּערזענלעכקייטן שרעקן זיך ניט צו צעשטערן אָט-די פאַרנליווערטע אין אומבאַ-
וועגלעכקייט פֿאָרמעס ,זיי מאַכן מעגלעך דעם פֿאָרשריט פון געזעלשאַפט;עכע

פארהעלטענישן און דער פּרייז פון אָט דפעּםראָגרעס

איז זייער גרויס,

דער מהות פון פּראָנרעס איז די פאַרשטאַרקונג פון באַוואוסטזיניקייט אין
דער מענטשלעכער פּערזענלעכקייט און גלייכצייטיק דער צואוואוקס פון סאָכֿ-
דאַריטעט אין דער געזעלשאַפט ,סאַציאָלאָניע איז די װויסנשאַפט וועגן דער קוואנ-
טיטעט און קװאַליטעט פון סאָלידאַריטעט אין מענטשלעכן צוזאַמענלעבן.
דער ערשטער פּעריאָד ווערט כאַראַקטעריזירט דורך דעד הערשאַפט פון
מנהג .דער קאַפּיטאַליסטישער פּעריאָד ווערט כאַראַקטעריזירט דורך דער העגע-
מאָניע פון אינטערעס .די צוקונפט-געזעלשאַפט װועט זיין געבויט אויף איבער
ציינוננ,
אויך אין אונדזער צייט אין פאַראַן אַ צאָל מענטשן װאָס פירן ויך אויף
לויט זייערע איבערציינוננען און ניט לויט די מנהגים און ניט לויט זייערע אינ-
טערעסן,
ש .י .האָט זיך אויך נדינטלעך באַקענט מיט די אידעען פון טאָמאַס באָקל

אבא

|

2

גאָרדין

( ,)1281-26װאָס איז געווען איינער פון די ערשטע אָנצואווענדן אַ װויסנשאַפטי
לעבן מעטאָד צו דעם שטודיום פון געשיכטע.

-

איבערנענעבן די גרונט-אידעע פון דעם גרויסן ווערק
,האָב איך...
באָקל ,וועמען איך האָב דאַמאָלס געהאַלטן פאַר דעם גרעסטן דענקער" *)

פון

דאָס נרויסע צוויי-בענדיקע װוערק ,די געשיכטע פן ציטיליזאַציעי (:7881
|
 )1איז פאַררעכנט פאַר איינעם פון די אויסגעצייכנטע פאַרזוכן צו דערקלערן .
די געשיכטע פון דער מענטשהייט ,פון די דורכגעלעבטע געשעענישן און אַװעק
לייגן אַ געזונטן יסוד פאַר פאַּראָגנאָז ,פאַר פאאַָרױיסזאָגונג פון דער צוקונפט.
באָקל װאַרפט אֶפּ די ווידקונג פון ראַסע אויף דער ציװויליזאַציע ,און דעם
פּראָגרעס שרייבט ער צו דער ווירקונג פון קלימאַט ,באָדן ,שפּייז און אַלגעמײנע

אייננשאַפּטן פון דער פיזישער נאַטול.

/

-

לכן האָבן מיר שוין געקראָגן אַ ריכטיקן באַנריף פון דער מעטאַלן-גיסעריי,
וואו ש .ידס מענטאַלער פלעקלאָזער שטאָל האָט זיך אָפּגעגאָסן ,מיר ווייסן אויך
די פורעמס אין וועלכע אָט דער שטאָל האָט זיך אַרינגעגאָסן און אָנגענומען
באַשטימטע אידעאָלאָנישע פאָרמען.

ה.
די פּרשה ,לך-לךד"
עס

יידישער

הויבט

לך"לך..,

זיך אָן דער

אַלְטער ,גרוי-פאַרצייטיקער

,גיי אַרױס פון דיין געבוירןפּלאַץ

און אפשר

אייביקער,

און פון דיין פאָטערס

הויז")* ,.

| = װאָס האָט אַזױנס פּאַסירט אין ש .י-ס לעבן װאָס ער האָט געמוזט עוקר
זיין? עס איז
ביוראָקראַטישן
איז עפּעס וי
פון איין זייט,
דער אַנדערער
װואָס איז
פאַרליבט אין
אויף אַן אמת,

אַ טראַנײקאָמישע געשיכטע ,אין װעלכער מע זעט דעם גאַנצן
אונטערקויפבאַרן רעזשים ,פון די צאַרן און לאַודדווקא צאַרן ,װאָס
אַריײנגעװאָקסן אין סאַמע לייב פון רוסלענדישן פּאָליטישן לעבן,
און די נאַנצע רעכטלאָזיקייט פון דער יידישער באַפעלקערונג ,פון
זייט,
פאָרט געשען |? דער בחור ש .י .האָט זיך עפּעס וי קלאָמפּערשט
אַ מיידל? ,און זי אין אים האָט זיך פאַרליבט װי עס זעט אויס,
און עס האָט געהאַלטן ביי זיי שיער ניט אויף אַ דרך .און װאָס

איז דער דרך אין אַזעלכע אָנגעלעגנהייטן? סוף חתן-בחור לחופה .אַ ליבע אין אַ

יידיש קליין שטעטל האָט זיך ס'רוב געענדיקט מיט שטיין אונטער דער פּלאַכטע
מיט די פיר שטאַנגען ,דער פאָטע -פון דעם מיידל איז אָבער ,געווען קעגן דעם

*! דאָרט ,זי .233
*) בואישית י"ב אי.
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שידוך .איז .װאָס האָט ער געטאָן! ער האָט ביי זיין טאָכטער ניט געקענט פּועלן,

אַז זי זאָל זיך אָפּטשעפּן פון ש .י ,ניט מיט גוטן און ניט מיט בייזן ,האָט ער

זיך געכאַפּט פאַר דעם לעצטן און ענדגילטיקן מיט? ,ער איז אַװעק צום גראַדאַ-
נאַטשאַלניק ,גענעבן אים אין יד אַריין צוזאַמען מיט אַ מסירהלע אויף דעם יונגן
ש .י .אַז ער איז פאַרמישט מיט דער ,קראַמאלע" ,פאַרנעמט זיך מיט אונטער-
ערדישער רעװאַלוציאָנערער אַרבעט און לכן זאָל מען אים אַרויסשיקן פון שטאָט.
דער פאָטער פון מייד? האָט געהאַלטן אַז ליבע האָט צו טאָן מיט געאָגראַ-
פיע ,מיט נאָענטקייט אין רוים און אַז פון ווייטן װעט די אַמור-ענערניע

װועפּן ,יערנפאַלס ביים בחור,
און כך הווה ,דער פּאַליציי מייסטער,

זִיך אוים-

י
וי יעדער האָןפּאַליציאַנט אויף זין

שמיעטניק ,אין געווען אין זיין שטעטל דער כל-ולך ,דער צאַר אַליין .האָט ער
דעם פאַרליבטן ש .י .פּשוט משלה-נעווען
קיינע טענות ומענות ,ש .י .האָט נעמוזט
װאָלט אַרעסטירט ווערן און פאַרשיקט וועדן
דאָס איז דער ערשטער און לעצטער
מיט דעם ווילקירלעכן רעזשים פון צאַרישן

ניט געהאָלפן
פון פּינסק .עס האָבן
זיך אָפּטראָגן ,אויב ער האָט ניט גע-
אַדמיניסטראַטיו.
דירעקטער צוזאמענשטויס פון ש .י.
רוסלאַנד ,אלַאַנד װאָס האָט געהאַט

איין גרויסן אַלמעכטיקן צאַר און זייער פיל אַלמעכטיקע ,אין זייערע באַצירקן,
צאַרעלעך, ,דער פּאָליציימייסטער פון יענער צייט (אין אונדזער צייט איז נאָך
ערגער געװאָרן ,מיטן איבערבייט פון נאָמען און טויש פון דעם הערשנדיקן קלאַס
איז צוגעקומען טריפהנע נבורה) אין אַ קליינער שטאָט אין געווען פאַקטיש דער
|
צאַר פון שטאט")* ,

| וואוהין האָט ער זאיַךריבערנעפּעקלט?

ער האָט זיך באַזעצט אין ביאַליס-

טאָק .ער האָט אייננטלעך געמאַכט אַ גוטן אויסבייט .ביאַליסטאָק איז געוען
גרעסער און בעסער פון פּינסק .זי האָט פאַרמאָנט אַ מער אויפנעקלערטע רעװאָ-
לוציאָנערע יידישע יוננט .אָבער פאַר דעם איבערװאַנדערער אין לכתחילה דאָ
געווען אַ סך ערנער אין אייניקע הינזיכטן.
,איך מוז דאָ זאָנן ,אַז די גימנאַזיסטן  --איך מיין די יידישע מיט וועמען

איך בין באַקאַנט געװאָרן אין ביאַליסטאָק  ---כאָטש זייער וואוילע מענטשן ,האָבן;
װאָס שייך זייער אַנטװיקלונג ,זייער באַלעזנקייט געמאַכט אויף מיר ניט נאָר קיין
גינציקן איינדרוק ...מיט ברייטערע ,ווייטערע און העכערע צילן ,װוי דאָס איז גע-
ויען דער פאַל מיט מיין פּינסקער  ,קרוזשאָק" ,האָבן נאַנין וייניק זִיךְ אינטע-
|
רעסירט")* ,
ער האָט דאָ אין ביאַליסטאָק ניט געהאַָט די איינענע משפּחה ,דעם משביל-
ברודער ,פון וועמען ער האָט שטאַרק געהאַלטן ,און אויך ניט די באַקאַנטשאַפט-
פאַרבינדונגען ,װאָס ער האָט געהאָט אין זיין געבוירן-שטאָט ,אָבער אויך אין
ביאַליסטאָק האָט ער גאַניץ גיך עטאבלירט זיין רעפּוטאַציע וי אַ גנוטער פּריװואַ-

=) דאָרט זי .52
*) דאָרט ,זי .82
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יטער לערער און װי א ברייט-אַנגעלעזענער יונגערמאַן ,און האָט גאַנץ שנעל אָנ-
געקניפּט פריינדשאַפטס-פעדעם מיט דער שטודירנדיקער יוגנט.
דאָ האָט ער זיך טאַקע אויף אַן אמת פאַרליבט אין אַ וואויל מיירל מיטן

נאָמען ליזאַ .וועלער ,און זי איזן עס געוען זיין באַשערטע,
קונפטיקע פרוי יאַנאָווסקי.

דאָס אין די צו-

|

אָט װאָס ער שרייבט וועגן איר:
,אָס לעבן .פאַר מיר װאָלְט דאַמאָלס ממש געווען אומדערטרענלעך ,ווען
ד
ניט די געטריישאַפט פון איינער פוֹן מיינעשילערינס ,װאָס איז נאָך דעם געװאָרן
פרוי יאַנאָווסקי ,וועמען איך האָב פיל מער צו פאַרדאַנקען פאַר אַלץ װאָס איך
האָב אוױיפנעטאָן אין מיין לעבן װוי איך קאָן עס אויסדריקן אויפן פּאַפּיר")** ,

אָט די ליזאַ וועלער איז עס געװאָרן זיין לעבנס-באַנלייטערין .זי האָט אים
געהאָלפן טראָגן

דעם שווערן פּאַק צרות פון זיין עקאָנאָמיש-צרהדיקן

לעבן און

דאָס קליינע פּעק? פריידן פון זיין נלאָררײיכן קאַמפסלוסטיקן ריטערלעכן לעבן.
| דאָ אין ביאַליסטאָק האָט ש .י ,געקראָגן נאַנץ גיך א געלעגנהייט
צו לייענען די אומלעגאַלע רעװאָלוציאָנערע ליטעראַטור ,װאָס האָט צו אים,
זייענדיק גוט צונעגרייט פון זיין פריערדיקן פיל לייענען ,שטאַרק אַפּעלירט,
;האָב איך זיך באַקענט נאָר גיך מיט אַ יונגנמאַן ...װאָס האָט מיר צונע-
שטעלט אַלע פאַרבאָטענע שריפטן ,בראָשורן און ביכער פון יענער צייט .,,האָט
די זשאַנדאַרמעריע אים אַרעסטירט ,פאַרכאַפּט זיין נאַנצע ביבליאָטעק ..,ער איז
געווען איינעדר פון די ערשטע יידישע קרבנות פון דעם פרייהייטסקאַמף אין
ביאַליסטאָק .זיין נאָמען איז געווען פייוול בלאָך")* ,
אָבעד קענן איין פּונקט פון דער רעװאָלוציאָנערער פּראַקטיק האָט ש .י .זיך
ישטאַרק געווערט .ער האָט עס אָפּנעשלײדערט ,עס איז געווען אַי פראַגע פון מאָ-
דאַפּ; .פון זיין סענסיטיװוןװאַכזאַמען געוויסן .דאָס איזן דער אַרטיקל אין רוסישן
סאַציאַלירעװאַלוציאַנערן ,אני-מאַמין" װאָס אָנערקענט ,הייס רעקאָמענדירט ,טע-
ראָר,

ש .י .האָט לכתחילה שטאַרק אויסגעזעצט קעגן אָט דעם טייל פון דער אונ-
טערערדישער רעװאַלוציאָנערער טאַקטיק ,אָבער ,סופ כל סוף ,האָט אים די פּראָ. -
פּאַנאַנדע-ליטעראַטור בייגעקומען מיט איר כוח פון אַרנומענטן ,און ער האָט נאָב-

געגעבן .אָבער בלויז צייטווייליק .אין די שפּעטערע יאָרן ,בערך אַ יאָר צענדליק
נאָך דעם ,שוין אין לאַנדאָן אַלס רעדאַקטאָר פון ,א"פ" ,האָט ער זיך אומנע-
קּערט צו זיין קעננערשאַפט צו טעראָריסטישע אַקטן און צוליב דעם טאַקע פאַר"
לאָזן די רעדאַקטירונג פון דעם ,אַרבעטער פריינד" און אויך די שטאָט לאָנדאָן.
,י איך קאָן זיך גאנץ גענוי דערמאָנען האָט די דאָזיקע ליטעראַטור אי
ו
צוגעצויגן און אי אָפּנעשטױסן ..,פאַרגיסן בלוט איז מיר געווען שרעקלעך דער
ווידער אַדאַנק מיין יידישער דערציאונג .איך האָב זיך ניט געקענט פאָרשטעלן,

* )5דאָרט ,זי .73
 )+דאָרט ויז .92:82

ש,

יאַנאװסקי

וי אַזױ

--

קאָן דער

זײן

לעבן,

אמתער

קעמפן

טוט

אידעאַליסט

שאַבן

באַגיין
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אַ פמאָרדטאַט,

וי שלעכט

עס

זאָל ניט זיין דער קרבן ,עס האָט מיר גענומען אַ לאַנגע צייט ,ביז איך האָב גע
קאָנט שלום-מאַכן מיט טעראָר")** ,
דער בית-מדרששייד אין ש .י ,.ואָס ציטערט פאַר בלוטפאַרגיסונג ,האָט
רעװואָלטירט ,עפעס אַ קלייניקייט שפיכת-דמים ביי יידן! אפילו אַזאַ געבעכדיקע
באַשעפעניש װוי אַן עוף טאָר ניט יעדער שעכטן ,מע האָט עס איבערגענעבן אין
רשות פון ספּעציעלע מומחים-שוחטים ,ואס ווייסן וי אַרומצונײן אַרום אָט דער
בלוטיקער אַרבעט .זיי ווייסן װוי צו שטעלן די חלפים אַזױ אַז זייער שאַרף זאָל
ניט ליידן פוֹן דער קלענסטער פּנימה ,בכדי צו פאַרשאַפן װאָס ווייניקער יסורים
דעם פאַרשניטענעם .אים אין זייער שווער אנצונעמען דעם געדאַנק ,אז ביים
באַזייטיקן דעספּאָטישע רעגירער דאַרף מען זיך ניט אָפּשטעלן פאַר קיין געוויסן-
פאַרצוימונג ,אַז אַ רעװאַלוציאַנער מעג זיך דערלויבן שטעלן אויסער דעם מענטש-
לעך-מאָראַלישן געזעץ דעם טיראַן און זיינע לאַקייען ,און זיי באַהאַנדלען וי זיי
װאָלטן געווען רויבפיינל ,פאַרצוק-חיות ,אָדער ניפטיקע שלאַנגען ,וועמען עס

איז אַ מצווה צוֹ פאַרטיליקן.

|

אייגנטלעך געפינען מיר אָנווייזוגגען ,װאָס מיינען ,ממילא ,מער וי אַ בלויזע
רעכטפאַרטיקונג ,נאָר ,ממש ,א רעקאָמענדירונג ,א נלאָריפיצירונג --- ,אוֹיף טע-
ראָריסטישע אַקטן דורכגעפירטע דערפאָלגרייך קענן טיראַנען-באַדרענגער פון פעל-
קער און זייערע לאָקייען ,אין די הייליקע שריפטן ,אַזױ אַז דאָס יידיש ביבליש-
געוויסן קען אָן שװועריקייט ,האָבנדיק נוטע כשרע פּרעצעדענטן ,מסכים זיין און
אפילו לויבן אַ ראַכע-אַקט ,אַ ליקווידירונגס-טאַט קענן אַ באַדדענגער.

משה

הרגט א סמצרי*) און באַגײט

אַ פּאַלִיטישן מאָרדך און וערט

און ער אַנטלויפט

און וערט

דעד ערשטער

דער
,פא

ערשטער יידישער טעראָריסט,
ליטישער עמיגראַנט""' **)
אחוד ,דערהרגעט עגלונען דעם קיניג פון מואָב .און דער אַנאָנימער כראָ-
ניקלער פוֹן ספר ,שופטים" פאַרציילט עס מיט פיל דעטיילן און קוועלט אָן פון
דעם העלדן-אַקט ,אגב האָט טאַקע טהאָמאַס פון אַקװיינאָ ( ,)692147דער גרעס-
טער טעאָלאָג פון דער קאַטױילישער קירך געפּסקנט הלכה למעשה אַז טעראָר קעגן
אַ טיראַן איז דערלויבט שטיצנדיק זיך אויף אָט דער אהוד-מעשה.
אָט מיט װאָס פאַר אַן אַנטציקונג די מעשה ווערט איבערנגענעבן .דער מחבר

זשאַלעװעט ניט קיין איינצלהייטן און ניט קיין קאָלירן.
 ..,און גאָט האָט זיי אויפנעשטעלט אַ העלפער ,אהוד דעם זון פון גראָן...
אַ מאַן אַ געלינקטן ,און די קינדער פוֹן ישרא? האָבן געשיקט מיט אים א מתנה
צו עגלון דעם קיניג פֿון מואָב .האָט אהוד זיך געמאכט אַ שװערד ,װאָס האָט
געהאָט צוויי שאַרפן ,אַן אייל די לענג; און ער האָט זי אָנגענורט אונטער זיינע

*=) דאָרט.
;) שמוח ,בי ,יב.
*=) דאָרט ,א.

60

|

אבא

גאַָ הדין

קליידער אויף זיין רעכטן דיך .און ער האָט צוגעבראַכט די מתנה צון עגלון דעם
קיניג פון מואָב .און עגלון איז געווען זייער א פעטער מענטש ,און עס איז גע-
ווען אַז ער האָט שוין אַװעקגעגעבן די מתנה האָט אַרױסבאַנלײיט די מענטשן
װאָס האָבן נעטראָגן די מתנה ,און ער אַליין האָט זיך אומגעקערט פון דרי שטיינ-
האַקערײיען װאָס לעבן גליל ,און האָט געזאָגט:
 -אַ פאַרבאָרגענעהאָט ער (דער קיניג)

זאַך האָב איך צוֹ דיר ,קיניג.
געזאַנט:

זאָל זיין שטיל!
און אַלע װאָס זיינען געשטאַנען

|
אַרום אים זיינען אַרױסגעגאַנגען.

און אהוד איז צונענאַנגען צו אים װי ער זיצט אַליין אין דער קילער אוי-
בערשטוב ,..און אהוד האָט געזאָנט:
--אַ .װאָרט פון נאָט האָב איך צו דיר.

אין ער (דער קיניג) אויפּגעשטאַנען פון זיין שטול,
און אהוד האָט אויסגעשטרעקט זיין לינקע האַנט ,און האָט גענומען זיין
שווערד פון זיין רעכטן דיך ,און האָט זי אַרײיננעשטאָכן אין זיין (דעם קיניגס)
בויך ,און אויך דער שטיל איז אַריין נאָכן קלינג ,און דאָס פעטס האָט איינגע-
שלאָסן דעם קלינג; ואָרעם ער האָט די שװערד ניט אַרױיסגעצויגן פון זיין
בויך :און זי איז אַרױיס פון הינטערלייב ,אוֹן אהוד איז אַרױסגענאַנגען אין פיר
הויז ,און האָט צונעמאַכט די טירן פון דער אויבערשטוב הינטער זיך ,און צו-
געשלאָסן ..,און אהוד איז אַנטרונען געװואָרן '" )555

מיט דער זעלביקער התפעלות אוֹן קאֲליר-רייכקייט ווערט געשילדערט דער
מאָרד-אַקט פון יעל ,די פַרוי פון חבר דעם קיני.
,און סיסראָ איז געלאָפן צו פוס צום געצעלט פון יעל ,,,און יע? איז אַרוס-
געקומען סיסראָן אַנטקענן ,און האָט צו אים געזאָנט:
 --קום אַריין ,מיין האַר ,קום אַריין צו מיר ,זאָלסט ניט מורא האָבן.איז ער אַריין צו איר אין נעצעלט ,און זי האָט אים צונעדעקט מיט אַ דעקע.
האָט ער צו איר געזאָנט:
 --גיב מיר ,איך בעט דיך ,טרינקען אַ ביס?ל װאַסער ,װאָרעם איך בין דאָר-|
שטיק.
האָט זי געעפנט דעם לאָנל מילך ,און האָט אים גענעבן טרינקען ,און האָט
אים צונעדעקט,
 ---שטעל זִיך אין אַריינגאַנג פון געצעלט און עס ועט זיין ,אַז עמעצער

װועט קומען ,און װעט דיך פרעגן און זאָגן, :אין דאָ פאַראַן אַ מאַן? זאָלסטו
זאָנן :ניין!

|

|

|

| = האָט יעל ..,גענומען אַ געצעלטפלעק? ,און אַרינגעטאָן דעם האַמער אין
איר האַנט ,און זי איז שטילערהייט צוגעגאַנגען צו אים ,און האָט אַריינגעקלאַפּט
5ס)

מופמים גי טז'כט.

ש .יאַנאָװסקי  --זײן לעבן ,קעמפן א

=

|

שאַפּן

און װי ער איז

דאָס פלעקל אין זיין שלייף ,ביז עס איז אַדײן אין דער ערד.
געשלאָפּן ,אַזױ האָט ער געחלשט און איז געשטאָרבן.
ערשט ברק אין אין געיעג נאָך סיסראן ,איז איה יעל אַרויסגעקומען

קעגן ,און האָט צו אים געזאָגט.

אַנט:

|

 --קום און איך על דיר ווייזן דעם מאַן װאָס דו זוכסט!

איז ער אַריינגעגאַנגען צו איר ,ערשט סיסרא ליגט טויט מיטן פלעקל אין
זיין שלייף")*,

און
און כרכות:

דער

אינספּירירטער

זיגנער,

האָט פאַר

דער

טעראָריסטין

בלויז

לויב

,געבענטשטער פון אַלע פרויען זאָל זיין יעל..
פון אַלֶע ווייבער אין נעצעלט זיין געבענטשטער.
ואַסער האָט ער נעבעטן ,מילך האָט זי געגעבן..
אין אַ קרוג פון פירשטן ,האָט זי שמאַנט דערלאַנגט,
איר האַנט האָט זי אויסנעשטרעקט צום פלעקל,
און איר רעכטע (האַנט) צום אַרבעטערהאַמער,
און געהאַמערט סיסראן ,צעהאַקט זיין קאָפּ;
און געלעכערט און דורכגעבראָכן זיין שלייף.
צו אירע פוס האָט ער זיך אַראָפּגעלאָזט,
נעפאַלן ,געלעגן;
צו אירע פיס זיך אַראָפּנעלאָזט ,געפאַלן,
וואו זיך אַראָפּנעלאָזט ,דאָרט דערמאָרדעט געפאַלן...
| אַזױ זאָלן אונטערגיין אַלֶע פיינט דיינע ,נגאָט!**)
און װאָס איז מכוה דער צוייטער באַרימטער טעראָריסטן פרוי יהודית,
װאָס האָט אָפּגעהאַקט דעם קאָפּ פון האָלאָפּערנעסן ,דעם קרינער.)**5:
וי עס איז צו זען האָבן די הייליקע שריפטן גאָרניט געקוקט קרום אויף
טעראָר ,ווען ער איז אָנגעװוענדט געװאָרן קעגן אַ פרעמדן טיראַן ,אַ באַדרענגער
פון פאָלק ,און אין קאַמף פאַר נאַציאָנאַלער באַפרייאונג איז טעראָר כשר אפילן
למהדרין מן המהדרין,.

אבער אין רוסלאַנד האָט זיך געהאַנדלט ועגן אַן אינערלעכן איינענעם

דעספּאָט ...אָבער יידן אין רוסלאַנד ,זייענדיק אַזױ פאַרפאָלגט און באַגרענעצט
אויף יעדן טריט און שרים האָבן לייכט געקענט קוקן אויף די צאַרן און זייערע
משרתים וי אויף פרעמדע טיראַנען.
|

אָבער נאָך אַ גרינטלעכן שטודיום פון דער ליטעראַטור פון דער אונטערע--
דישער אָרנאַניזאַציע ,פאָלקס-פרייהייט" ,גיט ער זיך אונטער .נעמט אָן זייער
שטאַנדפּונקט .ער מוז ,װי איבער געװאַלד ,צונעבן אַז אונטער געוויסע אומ.

 )5דאָרט ,די יויכב.
5א) דאָרט חי כד'לא.
+אפ) דאָס בוך יהודית.
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שטענדן ,דאָרט וואו קיין אַנדערע מיטלען זיינען ניט פאַראַן ,וואו עס עקזיסטירט
ניט דאָס עלעמענטאַרע רעכט פון בירנער אַרױסצזאָנן זיין מיינונג ווענן קאַרדי-
נאַלע עקאָנאָמישע און פּאָליטישע איינאַרדענוננען ,דאָרטן אין לית-ברירה ,דער

רעװאָלוציאָנער ,דער פאָלקס-פריינד-קעמפער פאַר פרייהייט ,מוז זיך נעמען פאַך
דער באַָמבע ,פאַרן רעװאַלוער,
צו ביסלעכווייז אָרדנט זיך ש .י ,איין ,ער קריגט

לעקציעס

און פאַרדינט

בדוחק גדו? אויף אויסקומעניש ,אָבער די רעװאָלוציאָנערע אידעען ,זיינע אָנ-
שויאונגען ,זיין פאַרשטענדעניש פוֹן געשיכטע ,מיט וועלכע ער איז דורכגעדרונ-
גען ,נעמען פון אים עפּעס וי ניט וילנדיק אַרויסקומען .א מענטש קען אין
זיך ניט איינהאַלטן פאַרבאַהאַלטן זיינע געדאַנקען אַזױ אַז ער זאָל זיך ניט אַרויס-
געבן אויף אַזאַ אָדער אן אַנדער אופן ,און ש ,י ,האָט זיך דערלויבט צו דערק-
לערן געשיכטע לויט דעם מעטאָד פון באָקלען .ער אין סיי ווי געווען אונטער אַ
פאַרדאַכט ,ווייל יעדער אויפגעקלערטער יוננערמאַן-לערער איז געווען אין יענע
צייטן אונטער אַ פאַרדאַכט .,האָט א מוטער אונטערנעהערט זיינע א לעקציע צו

יאיר טעכטערל ,און מער האָט מען ניט געדאַרפט .מע האָט אים אָפּנעזאָגט פון
דער לעקציע .דאָס איז געווען אַן אָנצוהערענישן און א סיננא? גענעבן צו אַנ-
דערע באַלעבאַטישע יידן ,אַן מע זאָל זיך היטן פון דעם ,נעפערלעכן" לערער
װאָס פאַרשפּרײט רעװאָלוציאָנערע געדאַנקען" ,הקיצור ער האָט פאַרלאָרן אַלע
זיינע באַצאָלטע פּריװואַטע לעקציעס און עקאָנאָמיש איז ער געבליבן אויפן ואַ-
סער,
|
|
,צוליב מיין גרויסן חשק צו אַגיטירן מיינע שילער ,װועמען איך האָב גע
געבן ,שטונדן' ,האָב איך זיי אַלע פאַרלאָרן")* ,
דערצו האָט זיך אונטערגערוקט זיין איין און צװאַנציקסטער יאָר און ער
האָט זיך געדאַרפט שטעלן צום פּריזיוו ,און אַריינפאַלן אין יװונישן געװאַנט ,די
מיליטערישע דיסציפּלין איז געווען ניט פּאַר אים .דאָס האָבן אַלֶע צוגעגעבן,
,לויט זייער מיינונג האָב איך גאָרניט געטאָרט קלערן פון שטעלן זיך צום
און מיט מיין גרויסן חשק צו פּראָפּאַנאַנדע,
פּריזיוו .מיט מיין טעמפּעראַמענט

װעל איך זיכער באַלד דערשאָסן ווערן)+= ,
װאָס בלייבט צו טאָן? װאָס אַ סך אַנדעדע פאַר אים און אַנדערע נאָך אים
האָבן געטאָן אָנהויבנדיק פון אברהמען :אָפּציען ,מאַכן אַ ויברח ,וואוחין? קיין
אַמעריקע ,אין דער פרייער מדינה.

אָבער אַזאַ נסיעה פאָדערט דאָך אַ היפּשע סומע געלט ,און ש ,י-.ס קע-
,ה?" פאַרלאָזט אים ניט ,זיין ,קחל"
שענעס זיינע געווען אין גאַנצן ליידיקע ,ק
איז אַ קרייז פון גימנאַזיסטן ,וואוילע פריינד .,מע שאַפט די געלט-מיטלען ,ש ,י.
ווייסט אפילו ניט ווער ,עס זיינען געווען די ביישטייערער.
,דאס נייטיקע געלט איז געשאַפן געװאָרן אין משך פון אַ פּאָר װאָכן ,ווער

*) דאָרט זי .23
*י) דאָרט וי .63

ש.

יאַנאַװסטי

---

זײין לעב),

קעמפן

און
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עס האָט ביינעטראָנן און וויפ? צו דער נייטיקער סומע ,ווייס איך ניט בין הייג-

טיקן טאָג")* ,

:

עס האָט זיך דאָך געהאַנדלט וועגן ראַטעוען א מענטשן ,ריכטיקער אַ יידן
רוצחישע הענט" װאָס װאָלטן אים קיין לעבעדיקן ניט אַרױסגעלאָזט  --אין
פוֹן ,
דאָך ניט שייך צו פרעגן וועגן געלט-מיטלען ,יידן זיינען געבערס .די לערע מכוח
קעננזייטיקער הילף איז ביי זיי אַ תורת-חיים ,ווען זיי װאָלטן עס ניט פּראַקטי-
צירט װאָלטן זיי אין נלות לאַנג אונטערגענאַנגען.
מע ריכט אים אויס מיט אַ פאַלְשן פּעס? און מיט א באַגלײטער ,ער דאַרף
בלויז ביים שװוארצן די גרענעץ מנולגל ווערן אין אַ חסיד ,זיך פאַרקליידן אין אַ
זשופּיצע און ער גייט דורך בשלום ,און אויף יענער זייט קרינט ער צוריק זיין
ריכטיקע אידענטיטעט,
פון קענינסבערג פאָרט ער אָפּ קיין האַמבורג ,אין באַן באַנעגנט ער אַ מחנה
עמיגראַנטן פון רוסלאַנד ,איינפאַכע אַרבעטער ,װאָס פאָרן קיין אַמעריקע זוכן אַ
שטיק? ברויט ,זיי אַנטלויפן הויפּטזעכלעך פון נויט און האָפן אַז אַמעריקע וועט
זיי נגעבן װאָס יעקב אבינו זייענדיק אַן עמינראַנט האָט זיך געוואונטשן ,ברויט
צום עסן און אַ מלבוש אָנצוטאָן" )** ,אָבער ניט דאָס האָט געזוכט אוֹן דער-
װאַרט ש ,י ,.ער אין געפאָרן מקב? פּנים די נעטין פון פרייהייט און ווענן דער
וויכטיקייט פון פרייהייט און ועגן אַמעריקע וי דאָס לאַנד פון דער טייערער
אידעאַלער פרייהייט האָט ער זיך צערעדט מיט זיי ,ער באַווייזט אַרױיס צום ערשטן
מאָל זיין גרויסע רעדנער-קראַפט ,
גאָר ניך בין איך געװואָדן דער מיטלפּונקט פון דער קאָמפּאַניע ,װאָס דאָס
איז געווען צו פאַרדאַנקען מיין גרויס חשק צו מאַכן מיינע מיטפאָרער פאַרשטיין
אין װאָס פאַר אַ טייער און נרויס לאַנד מיר פאָרן ,אין אַ לאַנד וואו דער מענטש
איז פולקאָם פריי צו זאָגן און צו שרייבן דאָס װאָס ער דענקט און פילט?)5+6 ,
פ,ריי צו זאָגן און צו שרייבן דאָס װאָס ער דענקט און פילט" ,ש .י .האָט
דעם צוקונפטיקן
זיך דעמאָלט פאָרנעשטעלט אַז דאָס װאָס אַפּעלִירט צו אים,
רעדנער און שרייכער ,אַפּעלירט אין דער אייגענער מאָס צו אַ שניידער און אַ
שוסטער ,װאָס האָט ניט װאָס צו זאָנן און וייסט ניט וי אַזױי צו זאָגן דאָס
װאָס ער װאָלט אפשר ,שוין יאָ געװאָלט זאָנן ,און װעגן דענקען  --איז קודם
כל דאַרף מען דאָך קענען דענקען ,אוֹן דערנאָך קענען אָנשרייבן דאָס געדענקטע.
אויסער אַלעמען קומט נאָך צו דער עקאָנאָמישער שטער .צו שרייבן דאַרף מען
האָבן וואו ,צו ריידן און זאָגן אויסער טאַלאַנט דאַרף מען האָבן צוהערעדס אין
צוהערערס דאַרף מען אויפקלייבן אין א זאַל ,אַ לאָקאַל ,און דאָס פאָדערט ,װוי-
דער נעלט צו באַצאָלן פאָרן לאָקאַל,

אָבער עס איז אַלע מאָל געזינטער
*) דאָרט ,ז' .63
**) בראשית כ"ח ,בי.
 ,0 )586י ,צימיבוך ,וי .83

ניט צו פאָרויסזען אַלע שװעריקייטן,
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װאָס שטייען אויפן וועג ,ווען מע קלייבט זיך דורכצוזעצן אַ וויכטיקע אונטער-
נעמונג ,בלינדקייט ,ניט-פאָרויסזעערישקייט איז א גרויסער פאַקטאָר ,אַ הַּאָזו-
טיווער העלפער ,ווען דער אונטערנעמער װאָלט באַזעסן פאָרויסזיכט-קראַפט װאָלט
ער פוֹן אַ סך זאַכן זיך אָפּגעזאָנט װאָס ,ניט פאָרויסזעענדיק אַלֶע שוועריקייטן,
|
נעמט ער אונטער און פירט זיי טאַקע אויס אויך.

איך האָב געלייענט אַ פאַבל פון שמעונאָװיטש .עס איז אַ רוישיקער װאַ-
סערפאַל און אַן אָפּנרונט-טיפער אַראָפּזינק פון באָדן און איבער

דאָס בריקל אין געווען שמאָל אװואןַקלדיק,

אים אַ בריקל.

דער גערויש פון װאַסער איז געווען

פאַרטויבנדיק און קיינער האָט ניט געקענט טראַכטן ווענן דערגרייכן דעם צווייטן
ברעג .װוי נאָר מע האָט דערזען דעם תהום האָט זיך דער קאָפּ פאַרדרײט און
מ'װאָלט זיכער אַראָפּטאַלן פון בדיק? און פאַרשלוננען ווערן פון די זידנדיקע
ווער האָט באַװויזן די העלדנטאַט און אין אַריכער דאָס
שוימענדיקע וואַסערן,
בריקל און דערנרייכט בשלום דעם צווייטן ברענ? א בלינדער ,מיט אַ שטעקן ,װאָס
האָט אָנגעטאַפּט די ברעטעד פון בריקל ,װאָס איז געווען אויך אַ טויבער.
זייער אָפט אויב ניט כמעט אַלֶע מאָל ,שטייט אונדז ביי אָט די געבענטשטע
בלינדקייט און טויבקייט צו דער אמתער ווירקלעכקייט .מיר זעען ניט די שווע-
ריקייטן און מיר לאָזן זיך ניין און דערגייען מיט אונדזער עקשנות.
ווען ש .י ,ווייסט פריער וויפל ער װעט זיך אָנפּלאָנן אין אָט דעם געבענטשטן
לאַנד ,װאָלט ער זיך זיכער ניט געלאָזן אין וועג אַרײן.
און דאָס אין ריכטיק וועגן אַ גרויסער צאָל עמינראַנטן װאָס זוכן זייער
גליק אין פרעמדע מקומות ,אין ווייטע לענדער.
און ניט בלוין אין עמינראַציע אַלֵיין העלפט אַרױס דאָס אומוויסן פון

אָנהייב דעם מיטן און סוף אַ סך שריט אין לעבן,
גרויס

אחריות,

ווערן נעמאַכט

פון מענטשן

אַדאַנק

שריט אָנגעלאָדענע מיט
זייער בלינדקייט

קייט...

און טויב-

|

זיינע צוהערערס ווערן באַגײסטערט פאַר דעם רעדנער און זיי ווילן זיין
נאָענט צו אים ,װוי ער װאָלט געווען אימשטאַנד זיי צו געבן דעם גאָלדענעם שליסל
צו אַמעריקע של מעלה ,צו דער אידעאַליזירטער אַמעריקע .פּראַקטיש האָט עס
געמיינט ,אַז אין האַמבורג ,ויאו זיי װאַרטן אויף די שיפן ,װאָס דאַרפן זיי אִפּ-
פירן אין דעם פאַרשפּראָכענעם לאַנד ,װאָס ש .י .האָט פאַר זיי אָפּנעמאָלן אין
ווילן זיי איינשטיין אין זעלביקן האָטעל? ,ריכטי-
אַזעלכע אָנלאָקנדיקע פאַרבן,
קער אין דעם קעלער פון האָטעל ,וואו ער שטייט איין .זיי ווילן פון אים ניט
אָפּטרעטן ,אָפּטימיסטישע רייד ,ווען דער רעדנער גלייבט אין זיי ,באַצױבערן זי
צוהערער .דער האַטעל-אייגנטימער ,זעענדיק די צוגעבונדנקייט פון די מיטפאָר-

ערס צו ש .י ,.יל אויסנוצן

ש .דס

פּערזענלעכן

מאַגנעטיזם

און ריידנס-

טאַלאַנט פאַר זיינע װאָכעדיקע געשעפטן .אָבער ש .י .לאָזט זיך ניט אָנריידן צו
אַ פאַרשוועכונג פון זיין אַראַטאָרישער באַגאַבטקײט .ער װויל ניט קיין קאָמפּענ-
סאַציע פֿאַר זיין אַריינברעננען מים וִיך אַ היפּשע צאָל באַצאָלטע געסט .ער
נעמט אפילו ניט אָן דעם אָנבאָט פון אַ פרייען צימער .ער בלייבט מיט זיינע

ש.

יאַנאַָװסקי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

און

באַגייפטערטע פֿאַרערער אין פינצטערן

שאַפן

וד

קעלער .ער וויל זיך ניט אָפּזונדערן.

אָן אַ גראָשן אין קעשענע ,מע האָט ביי אים צוגעגנבעט די לעצטע מאַרקן
װאָס ער האָט פאַרמאָגט און װאָס זיינען געווען א מתנח געקראָגן אין ביאַליכ-
טאָק ,אָבער מיטן פולן רוסישן אידעאָלאָנישן באַגאַזש דערגרייכט ש .י .דעם
מעריקאַנער האַפן און טרעט אַרױף אויף דעם אַמעריקאַנער באָדן  ---פול מיט
אַ
גדויסע צעפּלאַטערטע

האַפענוננען ,אין יאָר .8881

|

ש ,יאַנאָווסקי
זיין לענן ,קענפן און שאַפן
טווייטער טייל

אין ניריאָיס

+

אין נידיאָרק חי חחה חחה חחה הוה חחה היה חחה חחה היה חי חיההיה
א .קבלת פּנים = -חח חי חחך דיהזייד שתן וט חחיה חחה היה
בּ .ש .י .איז אַנדערש == = חי חיך טחך חה היה היח היה
ג . שונאים און ידידים יד חדך חיך החה חח היה יהי
ד= ,שפּאַלטונגען און קריגערייען חחט חה הדילהוט דייה "קה
ח.

דורך אַ שפּעלטל  --דער תחום  == --חײ זי הוה

ו .פאַרפאָלגונגען  == =- --די די די שי אי יהי 6
ז .רעפּאָרמען און רעװאָלוציע  -= ---סח הז זי =2ת
ה.

ש .י .דער געבוירענער טאַלאַנט די חי דײך היה דיה

ט .ש .י -ווערט אַ כמקום רעדאַקטאָר == דח הי ==

דער קאלמער קבלתפּנים
עס איז ,8881

ש .י .קומט אָן אין ניודיאָרק ,דאָ שטייט און װאַרט אויף אים אַ כיטערע
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זיך געמוזט פילן ביטער אַנטוישט")* ,
עס אין גאַנץ נאַטירלעך אַזױי ,אַן מע דערװאַרט צופיל ,אַן מע שאַפט זיך
באַצױבערנדיקע פאַרשיכורנדיקע אילוזיעס וועגן א לאַנד ,מון קומען ,פריער

אָדער אַ ביסל שפּעטער די אומברחמנותדיקע

שעה פוֹן אויסניכטערונג .װאָס הע-

כער די אַרויפגעשרויפטע האָפענונגען ,דערװאַרטונגען ,אַלץ נידעריקער איז דער
אַראָפּזינק אין די אילוזיאַנירונג ווען מע קומט אין באַרירונג מיט דער הארטע-
אומפּאָלירטער ווירקלעכקייט,
|

,איך האָב געמוזט זיך לייגן שלאָפּן אויף דער הוילער נאַקעטער פּאַדלאַגע.

מיט מיין קלומעק צוקאָפּנם ,אַזױ נאַסטפרײינדלעך האָט מיך אויפגענומען דאָס
לאַנד וועמען ,ווען איך װאָלט געווען אַ פּאָעט ,איך װאָלט געווידמעט מיינע שענס-

טע שוואונגפולסטע שירים"**) ,
אין רוסלאַנד אונטערן

-

צאַר וואו קיין פּאָליטישע פרייחייט אין ניט געווען

אפילו אויפן שפּיץדמעסער ,האָט מען זיך לייכט געקענט אָפּנאַרן און זיך פֿאָר-

שטעלן ,און דאָס האָבן טאַקע געטאָן אַלֶע די װאָס זיינען ניט געווען באַקאַנט
דורך פּערזענלעכער דערפאַרונג מיט דעם עקאָנאָמישן און פּאָליטישן לעבן פון די
ז" *'ז

*) ט .י .ציט .בוך ,ז' * .09
**) דאָרט ,זי ,54

גאָר דין

אַ בא

8

מעו"ב-אייראָפּעאישע פעלקער ,אַז מיט אָט דער עלעמענטאַר פּאליטישער פרייהייט
קומט אַריין אין לעבן שיער ניט גליק און מזל-ברכה וי דורך אַן אָפענער טיר.

די װאָס זיינען גוט באַקאַנט געווען מיט די אָנגעלעגנהייטן ,מוט דעם נעי

בעכדיקן ,צרהדיקן מצב פון די נידעריקע שיכטן אין די אַזױ גערופענע דעמאָי
קראַטישע לענדער אין יענע יאָרן (מיר האַלטן ביי  )8881האָבן געהאַט וינציק
דותפעלות פאַר דעם מערב-אייראָפּעאישן איינשטעל ,און זיי האָבן זיך ניט גע-

שעמט און טאַקע באַצײיכנט

דעם ,מערב"

מיטן דעם וייט-ניט-שמייכלענדיקן

אָבער אָט די שימפער און טאַדלער פון דער מערב-
אַדיעקטיו ,פאַרפוילטער",
אײיראָפּעאישער ציוויליזאַציע האָבן פ'רוב געהערט צו די רעאַקציאָנערע עלע-
מענטן ,װי די סלאַװאָדפילן און ענלעכע גרופּירונגען .די ראַדיקאַלן האָבן אין
זייער איבערוועגנדיקער מערחייט באַלאַנגט צו די אָנהענגער פון דער מערב איי-
ראָפּעאישער קולטור און אירע ווערטן ,זיטן און אויפפיר .זיי האָבן זיך טאַקע

,ערבניקעס" (ז,אַפּאַדניק").
אָנגערופן מ
ש ,י ,.װי כמעט אַלע יידישע ראַדיקאַלן ,װאָס האָבן געהאַט אַ באַזונדערן
חשבון מיטן צאַרישן שװואַרץדמאהדיקן
נען געווען זייער שטאַרק באַגײיסטערט

רוסלאַנד ,האָט געהערט צו די װאָס זיי-
פאַר דער פרייהיזט װאָס האָט געהערשט

אין די הויך-אַנטװיקלטע קאַפּיטאַליסטישע לענדער,

|

פאַר דעם אָנגעלייענטן אינטעליגענט ,װאָס איז ניט געווען איבעריקס גע. -
שולט אין סאַציאָלאָגישן וויסן איז געווען ניט לייכט צו באַגרייפן ,אַן די פריי-
הייטן זיינען גענעבן געװאָרן פון דעם העכערן קלאַס צו די נידעריקע שיכטן
פון די פאָלקס-קלאַסן ערשט נאָך דעם וי זיין דערהויבענע פּאָזיציע אין געוען
אַזױי פעסט ,אַזױ אומצעטרייסלבאַר איינגעפונדעוועט ,אַז ער האָט זיך מער ג ט
נענייטיקט אין יורידישער פּראָטעקציע .ער האָט געקענט ,באַשטײן זיין שטעטל"
ווירטשאַפטלעך ניט אָנקומענדיק צו ספּעציעלע באַגרעניצונגען פון אַ ריין געועצי
לעכן כאראַקטער,
די יורידישע פרייהייט-באַגרעניצוננען זאָגן עדות אַזן דער הערשנ"'קער

קלאַס איז שלאַבערדיק ,ניט טיף איינגעװאַרצלט אין דעם סאַציאָלאַנישן באָ-ן

אַזױ אַז ער קען זיך פּשוט ניט באַגיין אָן דער הילף פון געשריבענעם
ספּעציעלע אַרומצוימונגען ,װאָס היטן אים אֶפּ פון אַלע זייטן.
(,אין

דער

ווירקלעכקייט

איז דער אָפּשאַף

פון לייבאייגנטום

געזעץ און

און שקלאַפעריי

געווען בלויז דער אָפּשאַה פון אַן אָפּגעלעבטער ,נוצלאָזער פאָרעם פון שקלאַפע'
ריי ,װאָס נעמט אַרום אַ גרעסערע צאָל שקלאַפן" ,דער אָפּשאַף פון לייבאייגנטום.
און קנעכטשאַפט

איז שוין נאָר ענלעך צו דעם װאָס די קרימער טאַטאַרן

האָבן

געטאָן צו זייערע געפאַנגענע .ווען זיי האָבן באַשלאָסן אויפצושניידן די פלאַכז

נאָך
פון זייערע פים אוֹן אָנפילן די אויפשניטן מיט צעהאַקטע שטעכעלקעס.
דער דאָזיקער אָפּעראַציע האָבן זי אַראָפּגענומען .פון זייערע געפאַנגענע די שטריק

און קייטן ,הנם דער אָפּשאַף פון לייבאייגנטום אין רוסלאַנד און שקלאַפּערײי אין

אַמעריקע האָט באַזייטיקט אַן אַלטע פאָרמע פון קנעכטשאַפּט אין עס אָבער דורכ"

געפיהט

געװאָרן

ערשט

דעמאָלט,

ווען די שטעכעלקעס

אין די פוספלאַכן

האָבן

ש.

יאַנטטװסטי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

אט

שאַפן

פך

פאַראורזאַכט געשווילעכצן און מע האָט געקאַנט זיין אַבסאָלוט זיכער אַז די
מלחמדו-געפאַנגענע וועלן ניט אַנטלויפן כאָטש זיי זיינען אָן שטריק און אָן קייטן,

און זיי וועלן אָנגיין מיט זייער אַרבעט")* ,

טאָלסטאָיס אילוסטראַציע איז זייער אַ געלונגענע,
דאָרטן וואו דער שקלאַף האָט ניט קיין געזונטע פיס
אונטערנעמען קיין אַנטרינונגס-אַקציע,

|
מע דאַרף ניט קיין קייטן
און ממילא קען ער ניט

מיר װועלן ברענגען אַן אַנדער ביישפּיל װאָס איז נענטער צו דער ווירקלעם-
קייט ,וואו די א
ָ,פּעראַציע? איז ניט פון אַ פיזיאָלאָגישן נאָר פון ריין װירטשאַפט-
לעכן כאַראַקטער,

אַ רעסטאָראַן יל אויסשליסן די אָרעמע באַזוכער-עסער,

ער יל ניט די

פּאַטראָניזירונג פון קבצנים מחמת זייער אָנוועזנהייט װעט זיכער פאַרטרייבן
אָדער ניט צולאָזן די באַזוכער פון אַ העכערן סאָרט ,פון וועלכע עס איז פיים-
טער צו פאַרדינען ,ווייל זיי קענען זיך דערלויבן בעסערע שפּייז און בעסערע
באַדינונג .איז װאָס טוט ער איז אַזאַ פאַל? גיט ער אַרױס אַ פאַראָרדענונג אַז
קיין אָרעמע לייט טאָרן זיין שװועל ניט אַריבערטרעטן ,טאָרן אַהער ניט אַרײנ-
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צאָלן אַזעלכע הויכע פּרייון ,ממילא האָט
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טאָן .קומט ער אַהער ניט עסן,

דאָס אייגענע טוט אַ געזעלשאַפט אַלס אַ נאַנצע ,אָדער ריכטיקער דער הערשג-

דיקער אָנפּירנדיקער קלאַס אירער .ער פאַרשטאַרקט זיינע װירטשאַפטלעכע פּאַזי-
ציעם אַזױ ,אַז די נידעריקע פּלאַסטן פון דער געזעלשאַפט האָבן אַהין קיין
צו
טריט .און דורך זיינע הויכע עקאָנאָמישע פּאַזיציעס איבט ער אויס אַ דרוק
או
י
ף
ד
ע
ם
פ
ּ
א
ָלִיטישן איינשטעלן ,און ער דאַרף ניט אויפרייסן די אויגן מיט אומ-
א
יושרדיקע וקאַזן.
פרייהייט פון װאָרט ,פון פּרעסע ,פון פאַרזאַמלונג ,אויב עס פעלן צו געלט-
מיטלען צו באַצאָלן פאַרן זאָל וואו זיך אויפצוזאַמלען ,אָדער צו קויפן פאַפּיר,
באַלױי
נען פאַרן זאַץ ,פאַרן דרוק  ---בלייבן פּוסטע ווערטער אָן געזעלשאַפטלע-
כער ממשות .און אוֹיב די נידעריקערע שיכטן װעלן זיך אָנשטרענגען און סוף
בל סוף וועט זיי געלינגען זיך איינצושאַפּן די געפאָדערטע מיטלען אַזױ אַז זי
וועלן שוין קענען רעאַליזירן אָט די פרייהייטן און אויסאיבן אַ ווירקונג אויף
די איבערצייגונגען ,מיינונגען שאו
טןימונגען פוֹן די ברייטערע פאָלקסמאַסן ,וועל}
אִם די ,װאָס װעלן אויסבילדן
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כאַסיש ,אַזױי דאָמעסטיצירט
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 5ל .1 .טאָלסטאָי ,ד,י שטלאַפּ
ערײ פון אונדזער צייט" ,זי  ,43װערק .באַנך
|
 ,21צװייטער טייל ,באָסטאָן פּופן( .ענגלישע אויסגאַבע).

אבא

|

02

גאָ רה דין

פאַר

זייער ברויכן און געניסן

פון אָט יעגע אויסגע.-

זיך איבעריקס צו שרעקן
רעכנטע פרייהייטן.
וועגן זיין דערפאַרונג מיט ,פרייחייט פון װאָרט" דערציילט אונדז ש. .
 ,,מיין ערשטער פאָרטראַג איז געווען ,ריכטיקער ,האָט געזאָלט זיין ...איך
זאָג געזאָלט זיין ,וויי? גערעדט האָב איך ניט .און צוליב דער איינציקער סיבה,
װאָס דער קאָמיטעט האָט פאַרגעסן צו באַצאָלן פאַרן זאַל ,און דער לאָקאַלך
איינקטימער האָט פּשוט צוגעמאַכט די טיר פּאַר אונדזער נאָז :אָדער איר באַצאָלט
אָדער איר קריגט ניט דעם לאָקאַל,
|

ווען איך בין אָנגעקומען אין שוין געשטאַנען אַ היפּשער עולם .פאַר דער

טיר ,װאַרטנדיק

מיר ,מיינענדיק

אויף

אַז איך דאַרפ

עס באַצאָלן פאַרן

זאל..

און איך װאָלט עס גערן געטאָן ,ווען איך װאָלט נאָר געהאַט די נייטיקע צויי
דאָלער ,האָב איך זיי אָבער ניט געהאַט,
איינער האָט פאָרגעשלאָגן ,אן מע זאָל איצט מאַכן די געלט-זאַמלונג (װאָס
מע פלעקט געוויינטלעך מאַבן נאָכן מיטינג) ,האָט אָבער די זאַמלונג ניט אַרײנ-
געבראַכט מער וי אַ דאָלער ,בקיצור ,דער עולם האָט זיך אָנגעהויבן פונאַנ-
דערגיין" ,א

דעם פאַרטראַג

האָט ער ניט געהאַלטן,

געשטערט ,אָבער דלות איז אַ שטאַרקערער

כאָטש

די רעגירונג

און שטרענגערער

האָט אים

ניט

שומר װי אַ פֹּאִי

ליציאַנט.
|
מ'קען זאָגן אָן איבערטרייבן אַז דער גרעסטער טייל פון ש .י-.ס מעמואַרן
גִים זיך אֶפּ מיט איין קאַרדינאַלער זאַך און דאָס איז שילדערן וי שווער עס
אין אים און זיינע געזינוננ-קאַמעראַדן אָנגעקומען אָט דאָס געפעכט פַאַר דער
פּרעס ,פּאַר דער מעגלעכקייט אויסצונוצן אָט די פרייהייט פון פּרעס ניט בלוין

יוריריש נאָר טאַקע פאַקטועל,

ב.
ש .י .אי אַנדערש
,כאָטש די מערסטע פון זיי זיינען געווען רוסישע גימנאַזיסטן ,סטורענטן
און לערער ,זיינען זיי אָבער אין יענער ציקט ,אין נידיאָרק געווען אַלע אַרבע-

טער")= ,

אַ גרויסער טייל פון די יירישע עמיגראַנטן זיינען געװען אַרבעטער אין

דער היים ,און אפילו יענע ,װאָס זיינען ניט געװען קיין בעלי-מלאכות,
דאָ ,אין אַמעריקע גרינערהייט ,נעצוואונגען
*) שַ .י ,ציט .בוך ,ז' .21
*) דאָרט,

ז' ,16

געווען זיך צונעמען

זיינען

צו דער מלאכה,

ש .יאַנאָװסקי  --זײך לעבן ,קעמפן אן שאַפן
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|

באַנקקװעטשערס ,לופטמענטשן זיינען פאַרװאַנדלט געװאָרן -אין אַרבּעטס*
סך ,װאָס זיינען געלאָפן פון רוסלאַנד ניט מחמת
מענטשן ,דערצו זיינען געווען א

ֹּ,אַ-
עקאַנאָמישער נויט ,נאָר צוליב די פּאָלזטישע באַדינגונגען ,זיי זיינען געווען פ
ליטישע עמיגראַנטן" -מער וי עמיגראַנטן אין אַלגעמֿײן ,און אַריבערשװימענדיק

דֹעם ים ,האָבן זיי דאָ ,אין אַמעריקע ,געפונען אַן אַנטרינונגס-אָרט ,אַ מקום
מֿנוחה פאַרן גוף ,אָבער די נשמה זייערע .איזן נעבליבן אריֹוןסלאַנד ,און זיי
יי
האָבן געלעבט מיט די רוסלענדישע טראַדיציעס.-,
| = רוסלאַנד האָט פאַרמאָגט אַ זעלבסט-הערשונג ,פֿון וועלכער זי האָט גע-

דאַרפט פּטור ווערן ,דאָס איז געווען די הויפּט-אױפנאַבע פון לאַנד ,פון די פעל-
קער ,װאָס וואוינען דאָרטן ,און אַל-דאָס יונגע ,פרישע ,לעבעדיקע און געזונטע,
װאָס דאָס לאַנד האָט געהאַט ,האָט עמסאָביליזירט פאַר דעם צװועק  --אִפּצו-
רייניקן רוסלאַנד פון דער היסטאָרישער אָנשיקעניש ,פוֹן די ראָמאַנאָווס ,װאָס טו-
ראַניזירן דאָס לאַנד אַרום דריי חונדערט יאָר ,און די אַטמאָספערע אין רוסלאַנד
איז געווען אַ הייסע ,אַ שמעלציק הייסע,

צו דער אַלגעמײן-פּאָליטישער פראַגע אין צוגעקומען עקאָנאָמישע פּראָ-
בלעמען פון אַרבעט און קאַפּיטאַל ,די פראַנע פון די נאַציאָנאַלע מינאָריטעטן ,אָבער
דאָס אַלץ האָט זיך געהאַלטן אין שאָטן; אין זונען-ברען איז געשטאַנען דער גע-
|
באָט; :שטירץ אום דעם טראָן! פאַרניכט דעם טיראַן!

און דאָס גאַנצע לאַנד איז געווען וי אין אַ דעװאָלוציאָנערן פיבער.

|

דער רעװאַלוציאָנאַריזם ,װאָס האָט באמת געהאַט זיין קװואַל אין דער טי-
פער באַדערפעניש אָפּצוראַמען אַן אַלטע ,אָפּנעלעכטע אינקטיטוציע ,האָט זיך
באַהעפט צו אַנדערע אידעען ,צו העכערע אידעאַלן ,זיי האָבן געברענט מיט אַן
אומגעדולד ,געפלאַקערט אין גרימצאָרן ,זיך געצונדן און זיך געצירט אין דעם

פלאַם-קאָליר פון די בליצן,

|

וי געזאָגט אַ היפּשע צאָל פון די אַריבערגעקומענע אינטעלענענטן ,געווע-
זענע ישיבה-בחורים ,ע
,קסטערנס" ,לערער ,האָבן נאָכן אָנקומען אין אַמעריקע

זיך אויף שנעל פּראָלעטאַריזירט און דערנאָך אין געאייל זיך דעפּראָלעטאַריזירט
ד"ה

געװאָרן

פּראָפּעסיאָנאַלן;

מעדיקער,

דענטיסטן,

:

קאַטן.
אויב פון אֶנהייב האָט אַמעריקע

אַפּטײיקער

און

אַפילן

אַדװאָ-

יי

פּראָלעטאַריזירט דעם אַריבערגעקומענעם,

האָט זי אים דערנאָך דעפּראָלעטאַריזירט ,ד"ה אומנעקערט צוריק צו זיין ערשטן
שטאַנד וואו ער האָט לויט זיין דערציאונג און פעאיקייטן זיך אַרײנגעפּאַסט,
די פּראָלעטאַריזירונג ,זייענדיק א קינסטלעכע ,אַ פּראָדוקט פון איבערװאַנ-
דערונג ,פון דעם אַקט פון עמיגרירונג ,אַריינפאַלן אין אַ פרעמדער סביבה ,האָט
זיך געמוזט אָפּשטעלן און עס איז פאָרגעקומען אַ פאַרקערטער פּראָצעס ,א צו-
ריקפלוס ,אַן אַרױספאַל פון די אַרבעטנדיקע רייען ,די ;אינטעליגנענטן" זיינען
געװאָרן ,לכתחילה, ,פירער" ,אָרגאַניזירער פון די אַרבעטער צווישן וועלכע זיי
האָבן זיך געפינען צייטוייליק און צופעליק .דערנאָך קוסט פאָר די פולע דע-
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|

ַװעקנײן
פּראָלעטאַריזאַציע ,אאַן

פון דער

ריכטער ,ליטעדאַטן און אפילו אַנדערע

אבא

גאָ רדין

אַרבעטערשאַפּט זיי ווערן אַדװאָקאַטן,

געשעפטסלייט.

ש .ידן האָט זיך די פּראָלעטאַריזאַציע אין גאַנצן נאייטינגענעבן ,וויפ? ער
האָט זיך ניט געמיט ,וויפל ער האָט זיך ניט אָנגעשטרעננט ,וויפל מאָל ער האָט
ניט פּרובירט ,האָט ער עס ניט געקענט באַווייזן ,זיך ניט געקענט אויסלערנען אַ
מלאכה ,ער איז געווען צופיל בוךימענטש ,צופיל לערנער .ער אין לחלוטין ניט

|
געווען פעאיק צו פיזישער אַרבעט.
אָבער אט די אומפעאיקייט װאָלט ער נאָך אפשר װוי ניט װי בייגעקומען
און דוכט זיך אַז ער ,האָט זיך שוין גענומען שניידן" אויף אַ פּראַלעטאָריער,
איך בין געווען אויפן וועג צו ווערן באַלד
שניידער ,װוי ש .י .דריסט זיך אויס, :
אַ קלאָוקמאַכער ,װאָס שאַרט גאָלד גאַנצע הויפנס" )* ,איז דוכט זיך אַלץ געגאַנ-
גען כשורה ,האָט זיך ,אָבער ,אַריינגעמישט א מאָמענט פון אַ דערנידערונג ,מע
האָט אים פונע בכבוד געווען .און דאָס האָט ער ניט געקענט אַראָפּשלינגען .און
|
ער איז אַרויס פון פּראָלעטאַרישן שפּאַן.
,ויף דעם דריטן טאָג ,װי איך האָב נאָר זיך געזעצט צו דער אַרבעט ,איז
א

די באַלעבאָסטע אַריינגעלאפן אין שאַפּ ,זיך צו מיר געווענדט .איך זאָל איר ברענ-
גען זייף פון סטאָר.
דאָס האָב איך שוין מער ניט געקענט פאַרטראָנן.
 --איך בין ניט אייער משרת!  --האָב איך אויסנעשאָסן מיט אַ וילדןצאָרן .האָב זיך אויפגעהויבן פון מיין מאַשין און פאַרלאָזן דעם שאַפּ.

און אַזױ האָט זיך פאַרענדיקט מיין קאַריערע אַלְס קלאָוקמאַכער")** ,
פאַראַן רבנישע פּלפּולדיקע דרוש-ספרים

ווענן וועלכע מע האָט זיך געוויצלט

און געזאָגט אַז דאָרט ,נייען לשיטותיהם" פּרעהס קי װאָס האָבן זיך אים באַװיזן
אין חלום .דאָס הייסט זיי האַנדלען אין הסכם מיט געוויסע תלמודישע טעזיסן
אַרוױיסגעבראַכטע

|

אין אַקאַדעמישע

זט
ָאָ,
א ד
לשה
אָט-די מע

דיסקוסיעס.

|

זיך אויך עפּעס אויספּשטלען אויף אַן ענלעכן שטייי

גער/ .
די באַלעכאָסטע ,די וייב פון שניידער:באַלעבאָס ,האָט געהאַלטן לויטן
מאַרקסיסטישן אויפפאַס פון לוין-אַרבעט .זי האָט געהאַלטן אַז אַן אַרבעטער איז
אַ שקלאַף אין משך פון די שעהן װאָס ער האָט זיך פאַרדונגען צו אַרבעטן ,דער

אונטערשייד צווישן אַ לוין-אַרכעטער און אַ ווירקלעכן שקלאַף איז בלויז אין דער
צייט-קאַטענאָריע,

דער לוין-אַרבעטער איז אַ שקלאַף אין די תחומים

פון אַ באַי.

שטימטן צײיט-אָפּשניט ,בשעת דער עכטער שקלאַף אין עס אַ לעבנסלאַנג .דער-
,ערניונג" ער איז דאָך זיכער אַ שקלאַף ,כל זמן ער לערנט זי-
הויפּט נאָך אַ ל
אפילו פֿאַר:
די מלאכה איז ער מחוייב צו טאָן אַלץ ,ואָס מע הייסט אים,
ווינן דאָס עופעלע ,אַרױיסטראָנן דעם פּאָמעשאַף ,גיין איינקויפן ,ניין אַלֶע סאָרטן
*) דאָרט ,זי .55
 5דאָרט ,ז' .65

ש.

--

יאנטװסטי

לעבן,

זײן

און

קעמפן

!

שאַפן
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שליחותן פאַר דער באַלעבאָסטע און אפילו פאַר איר טעכטערל ,וי עס שילדערט

אונדז מייסטערהאַפט

יונה ראָזנפעלד אין זיין בוך ,אַליין" און דאָס איז טאַקע

געווען דער עטאַבלירטער מנהג אין די יידיש רוסלענדישע ואַרשטאַטן ,און אַ
מנחג עטאַבלירט אַ דין.

|

|

שׁ .י .האָט געהאַלטן אַז ער איז אַ לוין-אַרבעטער ,ד"ה ער איז
אויסצופירן אַ באַשטימטע פונקציע כמשך פון באַשטימטע שעהן פון טאָג
שטימטע טעג אין דער ואָך און אויסערהאַלב זיין דעפיניטיווער מלאכה
פריי ניט צו פאָלגן ,און זיך ניט באַטראַכט פאַר קיין ל,ערניינג?" װאָס

געדונגען
און באַ-
איז ער
איז אין

דער בחינה פון אַ משרת און דאַרף טאָן אַלץ װאָס מע הייסט אים.
! ,די פאָרזעצונג פון אָט דער פאַרהעלטעניש פאָדערט אַז דער אייננטימער
פון אַרבעטסקראַפט זאָל זי פאַרקויפן פאַר אַ באַשטימטן פּעריאָד ,מחמת ווען ער
פאַרקויפט זי איין מאָל פאַר אַלע מאָל װאָלט ער ווערן פאַרװאנדלט פון אַ פדייען

מענטשן אין אַ שקלאַף ,פון אַן אייננטימער פון אַ סחורה  ---אין אַ סחורה")* .
לכן דער אונטערשייד לינט אין צייט ,אָבער אין משך פון דער צייט וען
דעם אַרבעטערס

אַרבעטסקראַפט

איז פאַרקויפט איז ער נלייך צו אַ שקלאַף.

= דאָס איז ניט ריכטיק ,דער חילוק צווישן געדונגענשאַפט און שקלאַפּערײ
שעפּט זיך ניט אויס מיט דער צייט-באַשרענקונג װאָס איז וועזנטלעך פאַרן סאַ-
לאַריאַט .געדונגענשאַפט

אפילו

טירן אונטער דער געגעבענער

פאַר אַ לעבנלאַנג,

ווירטשאפטלעכער

ווען אַזא זאַך װאָלט עקזיס-

פיסטעם,

װאָלט ניט ווערן קיין

שקלאַפעריי .אַ פונקציע-באַשרענקונג איז פאַרבונדן מיט אינדוסטריעלער געדונ-
אָט די לימיטאַציע אין ניט געווען בנמצא אין דער שקלאַפעריי-סיס-
גענשאַפט.,
טעם .דער באַלעבאָס דינגט דעם אַרכעטער צו טאָן אַ געוויסע אַרבעט ,צו דער-
פילן אַ געוויסע פונקציע ,אַ דעפיניטיווע עובדא .דער אינדוסטריעלער אַרבעטער

איז ניט מחוייב צו טאָן פאַרן פאַבריקאַנט קיין אַרבעט ,וועלכע געפינט זיך מחוץ
פון אַ באַשטיסטן פאַך-קרייז ער דאַרֵף ניט גיין פאַר אים אַ נאַנג ,אויספאָלנן סתם
אַ שליחות .ער איז בכלל ניט מחוייב אים צו פאָלגן .אויסערהאַלב פון דער ספּע-
ציפישער באַשעפטיקונג שטייט דער געדונגענער כנגד דעם ,דינגער" וי אַ פרייער
מאַן ,װוי אַן אומאָפּהענגיקער עקאָנאָמישער סוביעקט.
יאון

דאָס

אוױיסצופאָלגן

האָט באַהױיפּט

אַ פאַראָרדענונג,

ש.

י .ווען ער

האָט

זיך קאַטענאָריש

װאָס האָט זיך ניט אַריינגעפּאַסט

אָפּגעזאַנט

אין תחום

פון

זיינע אויפּנאַבן װי אַ קלאָוקמאַכער.

דער פאַרדונגענער לוין-אַרבעטער

פאַרקויפט

ניט צו זיין באַלעבאָס זיין

אַרבעטסקראַפט ,װוי מאַרקס װוויל האָבן .װאָס דער לוין-אַרבעטער פאַרקויפט איז
אַ באַשטימטע קװאַנטיטעט פון באַשטימטע אַרבעטס-עפעקטן .פון באַשטימטע
פּעולות ,װאָס זיינען אָפּגעזונדערט פון זיין פּערזענלעכקייט .ער פאַרקויפט דעפי-
ניטיווע טראַנספאָרמאַטיוע אַקטן ,דעפיניטיווע מאַניפּולאַציעס ,װאָס זיינען אַרינ-

געליינט אין אַ באַשטימטער קװאַנטיטעט פון רויען מאַטעריאַל ,װאָס אַדאַנק אט
*) מאַרקס,

טאַפּיטאל,

| זי 681

(עגגלישע

אויסגאַבע)

6091

שיקאגע.

די אַקטן האָט זיך געענדערט און איז געװאָרן אַן אַרטיַקל ,װאָס איז מסוג? צו
באַפרידיקן מענטשלעכע באַדערפענישן אויף א מער אָדער ווייניקער אָנגענומע-

נעם שטיינער.

2

:

:

אַזױ צי אַזױ ,צי מארקס און די באַלעבאָסטע זיינען געווען גערעכט אי
זייער אויסטייטש פון געדונגענשאַטט ,צי אומגערעכט  --ש .י .איז קיין פּראָ-

לעטאָריער ניט געװאָרן,

ער האָט קיין אַרבעטספּאַך זיך ניט אויסנעלערנט און
שויצ-

נים אַרײיינגעשטעקט זיין האַרטנעקיקן קאָפּ אין כאָמעט פון דעמאָלטיקער
|
סיסטעם ,װאָס האָט געהערשט דאָ אין די װאַרשטאַטן.
דעמאָלט אָבער האָב איך באַשלאָסן ,אַז איך װעל שוין קיין נוטער קא'

פּענמאַכער קיין מאָל ניט וערן; עֶס האָט מיר פּשוט געפעלט די נייטיקע גע-
דולד ,אויך האָט זיך מיין פריערדיקע אַמביציע צו זיין אַן אַרבעטער אין גאַנצן
אָפּגעטאָן פון מיר ,איך ווע? זיך אויסלערנען נוט עננליש ,און אויך אַריינטרעטן

אין אוניווערסיטעט")* ,

י

|

לָכן װאָס איזן אים געבליבן צו טאָן? צו שטודירן אוֹן אויסשטודירן און
ווערן א פּראָפּעסיאָנאַל ,מאַכן אַ קאָריערע ,אָבער ער האָט אויך אָט דעם צוייטן
 באָדזשעדיקן האָרן פון דער אַלטערנאַטיוו פאַרװאָרפן,;איך האָב אַמאָל געהאָט אַ געדאַנק  ---ריכטיקער ,אַ שטיק? חשק  --צו
ווערן אַן אַדװאָקאַט ,פיל מענטשן ,וועלכע האָבן מיך געקענט ,האָבן מיף צונע-
רעהחט צו מאַכן אַדװאָקאַטור פאַר מיין פּראָפעסיע ,גלייבנדיק אַז צוליב מיין באַ-
רעדזאַמקײט און צוליב מיין שאַרפזין ..,,װועל איך זיך נאָר אויסצייכענען.
;אָבער דער אַנאַרכיסטן-פּראָצעס (שיקאַנאָדמאַרטירער  )7881האָט מיך נע-
מאַכט אַזױי שטאַרק האַסן אַלץ ,װאָס גייט אונטערן נאָמען געזעץ און קעגן אַלץ
װאָס איז ענג פאַרבונדן מיט אים ,אַז נאָר מיט אַ געפיל פון שוידער האָב איך
געקאָנט טראַכטן פון דער פּראָפעסיע.
מ,יין האָס האָט זיך אױיסגעגאָסן ניט בלויז אויף די ריכטער ,נאָר אויף

אַלע װאָס שטייען אין וועלכער ס'איז באַציאונג צום געזעץ  --די פאִיער
(אַדװאָקאַטן) ,נאַטירלעך ,ניט אױסגעשלאָסן ,אַלע  ---אַלע זיינען אין מיינע אוֹיגן,

אין יענער צייט ,געווען די (פּאַראורזאַכער) פון דער ערגסטער געזעלשאַפטלעכער

מכה .װאָרעם ,האָב איך אַרגומענטירט ,דער לאִיער פון היינט קאָן דאָך מאָרגן
ווערן אַ ריכטער; און דער זעלביקער לְאִיער װאָס פאַרטיידיקט היינט דעם אומ-
שולדיקן ,קאָן דאָך ווערן מאָרגן דער שטן מקטרג קעגן דעם זעלביקן אומשול-

דיקן ,ווען ער װעט קריגן די שטעלע פון אַ פּראָקוראָר")* ,
ש .י .האָט ניט געקאָנט און ניט געװאָלט איינגיין אויף קיינע קאָמפּראָמיסן
|
מיט זיין געוויסן און זיינע אַנאַרכיסטישע איבערציינוננען.
דאָ איז צונעקומען נאָך אַן אומשטאַנד װאָס האָט אים צוריקגעהאַלטן פון

זוכן צו מאַכן אַ קאָריערע.
*) דאָרט ,זי .90
=) דאָרט ,זי .81

ש,

יאַגאָװסקי

--

זײן לעבן,

אט

קעמפן
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דאָך ערב אאַןיבערקערעניש,

די

סאַציאַלע רעװאָלוציע שטייט מיטן אַרבעטס:האַמער און קלאַפּט אין טיר פון דער
געזעלשאַפֿט .,ווער עס האָט אויערן הערט דאָס קלאַפּן און דאַרף זיך אָפּרוֹפן.
זיין .וואַך  און טאָן אַלְץ אַז די טיר זאָל זיך נאַסטעזש פונאַנדערעפענען .אנן

זי אַרײַנפירן,

:

;װאָס מיך האָט געשטאַרקט אין מיין רעמאָפֿסטדיקן נפויבן ,אַז מיר .שטייען
שוין אויף דער שוועל פון דער רעװאָלוציע איז ,ערשטנס ,געווען דאָס װאָס איך
האָב געהאַלטן די רעװאָלוציע פאַר אי פאַרהעלטענישמעסיק לייכטע זאַך דורכ-

צופירן,
,יאָ ,איך האָב דאַמאָלס נגעהאַלטן די דעװאָלוציע פאר זייער פייכט דורב-
צופֿירן ,און דערפאַר האָב איך גענלייבט אַז זי װעט ,אַן זי מוז אויך באַלד
|
ווערן אַן אויסנעפירטער פאַקט.
מ,יין געדאַנק איז דאַמאָלס געלאָפן אומגעפער ,אין דער פאָפֿגנדיקער פו-
ניע :סך הכ? זיינען די קאַפּיטאַליסטן בלוין אַ הייפעלע אין פאַרגלייך מיט די
עס אין נענוג בלוין עטלעכע טויזנט ענערגישע
גרויסע אַרבעטער-מאַסן...

מענטשן ,מיט װאָפן אין די הענט ,כדי צו מאַכן אַ גיכן סוף צו דער גאַנצער
קאַפּיטאַליסטישער פאַרפוילטער דורך און דורך חורבה")* .
! װוי א מענטש אַ בעל-שכ? ועט איר זיך מוזן זאָגן ,אַן איצט איז ניט די
צייט פאַר וועלכער ניט איז פאַרבעסערונג אין דער חורבה; נין ,זי איז שוין
אַלט און צעפוילט אַז וויפי? מיר װעלן ניט לאַטען ,וויפיל מיר װעלן זיך ניט
געבן די מי צפואַרשטאָפּן די לעכער ,דורך וועלכע דער װוינט בלאָזט אין עס
אָבער אַלץ קיין פּעולה ניט .היינט האָט איר איין פּלאַץ גוט געמאַכט ,מאָרגן

אָבער וועט איר באַמערקן ,אַז עס בלאָזט אויף אייך פון אַן אַנדער זייט ,אין

אַזוי אָן אַן אויפהער ,איר מוזט מיד װערן פון דעם אײיביקן לאַטענען ,און

אויב איר זייט נישט אין גאנצן משונע ,מוזט איר זיך זאָנן :צום טייוול מיט אַזאַ
חורבה ,בעת עס איז מענגלעך צו האָבן אַ שיינע פּרעכטיקע געביידע ,וואו מע

'

קען לעבן גליקלעך און צופרידן")=* ,
ש ,יאַנאָווסקי האָט גענלייבט באמונה

שלמה

אין ביאת

המשיח,

און האָט

דערװואַרט דעם אֶנקום-אַנפאָר פון סאַציאַלן משיח פון איין טאָג אויפן צוייטן.
כן ,אַלְץ װאָס מע דאַרף טאָן אין שמירן די רעדער ,צונרייטן די קאַרעטע

און זיך איינשפּאַנען אין איר מיט אַלע כוחות און אים ברענגען

צו פירן.

גלייך אין אונדזערע טעג .מע טאָר אַזאַ זאַך ניט אָפּלייגן אויף שפּעטער און
זיך פאַרנעמען מיט זייטיקע ,ד"ה מיט פּערזענלעכע אָנגעלעגנהייטן ,טראַכטן ועגן .
/
זיך איינאָרדענען ,זיך אַרייננלידערן אין דעם עקזיסטירנדיקן איינשטעפ .

י,יאָ ,מיר האָבן געגלײיבט ,מיר זיינען געווען זיכער ,אַז נאָך אַן אָנשטרענ-

גוֹנג ,און עס וװועט ענדלעך אויפשיינען די זון פון פרייהייט איבער דער גאַנצער

(*) דאָרט ,זי .39
+א)

,ארבעטער

פרײוד"

,1981

נומער

,62

62

|

|

אבא

|

גאָ רדין

וועלט ,און מיר האָבן געהאַלטן פאַר פאַנטאַזיאָרן און פאַררעטער (אונדזער קור-
סיוו) די אַזודגערופענע פּראַקטישע צווישן אונדז ,װאָס האָבן געזוכט אַ תכלית
און נעשטרעבט צו מאַכן קאַדיערע ,מיר האָבן זיך באַטראַכט פֿאַר די אמת פּראַק-
טישע ,װאָס זיינען ניט בלינד צו דער ווירקלעכקייט"( .ש .י .צ"ב זייט .)132
אַזאַ האַנדלונג שמעקט

ממה

נפשך:

מיט פֿאַרראַט ,מיט אומגלויבן

און אומזין ,עס איז

גלייבט מען אין דער סאַציאַלער רעװאָלוציע  ---דאַרף מען זיך

מופר-נפש זיין פאַר איר און זען זי ברענגען טאַסע נלייך ,גלייבט מען נים ,י--
דאַרף מען ווענן איר ניט ריידן און זי פאַרשװועכן מיט פאַלשע דיבורים ,רופן
צום קאַמף די אַרבעטער און אַליין דערווייל זיך צונרייטן א באַקועם .ווינקל",
אַ נוטבאַצאָלטע דיפּלאָמירטע פּאָזיציע .ש .י .האָט פאַרזאַמט די דאָזיקע טאָפּל-

דיקייט ,ריידן און ניט מיינען ,קווענקלען פּערזענלעך און גלייבן באמונה שלמה
נעזעלשאַפטלעך ,פאַר יענעם ,פאַר דעם אַרבעטערקלאַס ,אָבער ניט פֿאַר זיך .פאַר
זיך דאַרף מען זיך פאַרזיכערן מיט אַ נוטער קאַריערע .אין ש .י-ס אויגן האָט
עס אויסנעזען װוי דעם רשעס רייד אין דער הנדה, ,לכם ולא לו" ,עס איז פאַר

אייך ,אָבער ניט פאַר אים:

פאַר אייך  ---די סאַציאַלע רעװאַלוציע ,פאַר זיך

 --אַ קאַדיערע ,אַ גוט באַלױנטע

|

פּאָזיציע.

;די אידעאַליסטישע אינטעלענענץ האָט זיך אָפּגעטרײסלט פון אירע חלומות
 -זיך אַ װאָרף געטאָן צוריק צום בוך ,צי דעד שטרעבונג נאָך אינטעלינענ-טישע פּראָפעסיעס ,װאָס האָכן דאַמאָלס דאָ אין לאַנד ניט געפאָדערט קיין גרויסע
קענטעניש ,..פאַר אַ קורצער צייט נאָר האָבן זיי פאַרזוכט דעם טעם פון האָרע-
פּאַשנעם לעבן אין די שװויץ-שעפּער און דער שרעקלעכער אָרעמקייט פון דער
|
יידישער געטאָ?.)* .
דאַמאָלס האָבן איך שוין פאַרװאָרפן יערן געדאַנק פון אַ ווייטערדיקן שמו-
דיום פאַר אַ קאַריערע .דאָס ויאָרט ,קאַריערע' איז מיר געווען פאַרהאַסט פון טיפן
האַרצן .איך האָב קוים געקאַנט פאַרטראָגן די װאָס האָבן יאָ געטרוימט פון
אַזעלכע זאַכן ,איך האָב געזען אַ שטאַרקן װידערשפּרוך אין זייערע ברענענדיקע
רייד פאַ -רעװאָלוציע און אין זייער שטרעבן צוֹ וערן אַ דאָקטער ,אַ לאִיער
אָדער אַ דענטיסט" )** ,ער האָט פאַרװאָרפן אַלֶע דריי אָבער צום העסלעכסטן

איז אים פּאָרגעקומען די באַשעפטיקונג פון אַ לְאִיער.
,דערפאַר איז עס מיר גאָרנישט געפעלן ,ווען אייניקע גענאָסן פון יענער
צייט האָבן מיר געזאָגט ,אַז זיי האָבן אין זינען אַריינצוטרעטן אין דער פּראָ-

פעסיע (פון אַדװאָקאַטור) ,איך האָב ניט פּאַרשטאַנען ,וי אַזױ אַלס ...ערלעכע
מענטשן

קאָנען

זיי נאָר דענקען

וועגן דעם:

|

זייערע דערקלערונג אַז כדי צו באַקעמפן דאָס געזעץ מוזן מען אים ערשט
קענען .האָב איך געהאַלטן פאַר א שעדלעכן סאַפיזם .איך האָב דאָס זיי געזאָנט

,י יידישע אַגאַרכיסטישע באַװעגונג אי אַמעריקע" ,זי .12
*) יוסף קאהאן ,ד
 )5ש .י .ציטירט בוך ,זי .701

{ ש .יאַנאָװסקי  ---זיין לעבן ,קעמפן און שאַפן

|

נאַנץ אָפן ,און זיי ,פון זייער זייט ,האָבן מיך באַטראַכט פֿאַר א שטיק

|

נעם"( .דאָרט ,ז' .)89

78
משונע-

|

ש .י .נעמט זאַכן ערנסט ,שוין גאָר ערנסט .דערפאַר האַלט מען אים פֿאַר
|
אַ שטיק משונענעם.
,שוגע
מ

איז דער מענטשן

פון גייסט" )* ,זאָגט דער נביא.

אָט װאָס ש .י .האָט נעשריבן

וועגן אָט דעם סאָרט ,משוגעים":

ווען א מענטש טוט מעשים ,װאָס זיינען פאַר אַנדערע ניט פאַרשטענד-
לֶעך ,ניט פאַרבונדן איינע מיט די אנדערע ,ווען א מענטש טוט אַזױי ,רופן אים

די אַנדערע

,משונע" ,און מיט רעכט ,װאָרעם וי קענען זיי אנדערש אָנרופן אַ
ניט פאַרשטיין?" **)

מענטשן ,וועמען זיי קענען
,וידוי" אָדער ,אין װאָס איך נלייב") זאָגט ,אַז זי
טאָלסטאי (אין זיין ו
קירך האָט פאַרפאָלגט מיט דער זעלביקער אכזריות אַלֶע די װאָס האָבן ניט
אָנערקענט אירע דאָגמעס און אַלע די װאָס האָבן זיי נענומען ערנסט און אויס-
געפאָלנט .דאָס גייט כמעט אויף אַלֶע מענטשן .זיי פּריידיקן אידעען ,פאַרשפּרייטן
לערעס און נעמען זייערע אייגענע פּרעדיקטן ניט צו ערנסט .און ווער עס נעמט
שטאַרק ערנסט זיינע אידעאַלן דערקלערט מען אים פאַר א צעדרייטן ,דער הי-
פּאָקריטישער אויפפיר פון דער קירך אין די רענ? פון אָנגענומענעם אויפפיר.
אַזױי זיינען מענטשן.
! ש .י .איז געווען קאָנסעקװענט ,אויסנגעהאַלטן פּרינציפּיעל .אויב מע גלייבט
באמת אַז די סאַציאַלע רעװאָלוציע קומט גלייך אָן איז פאַר װאָס פאַרזאָרנט
מען זיך מיט גוט אויסנעפעדערטע וייך-אויסנעפּוכטע נעסטן פון דאָקטירים,
לאָיערס און דענטיסטן? ש .י .האָט דאָ אויפנעכאַפּט אַ פּניסמה אין דעם גלויבן
און אין זייער האַנדלען ,פאַר זיין צו שארפער סענסיביליטעט ,אויסגעהאַלטנקייט,

האָט מען אים געהאַלטן פאַר אַ שטיק משונענעם .אַזױ אייגנטלעך
דאָך אים גערופן נאָך אין זיין יוננט ,שמולקע דער משונענער" *=**)

האָט מען

הקיצור ,ש .י .האָט זיך געלאָזט גיין אויף זיין איינענעם וועג פון פיירן,
,װויאַ דאַלאָראָזאַ" .,ער האָט זיך ניט צונעפּאַסט צו דער עקזיסטירנדיקער סים-
טעם ,ער האָט שאַרף אָפּנענײגט פון דעם עג דעם דרך-המלך ,װאָס האָבן
אויסגעטראטן פאַר זיך די אַריבערנעקומענע ראַדיקאַלע אַנאַרכיסטיש-געניינטע
אינטעלינענטן ,וי דהיינו ד"ר מעריסאָן ,ד"ר זאַלאָטאַראָוו ,ד"ד מיכאל סאָהן,
לעאָנטיעוו-מאיסייעוו און גאָר אַ  סך אַנדערע וייניקער באַקאַנט געװאָרענע.
ווען ש .י .איז געווען אַ בחורל איז ער ניט אַריין אין נימנאַזיע ,ווי אלע
זיינע חברים און באַקאַנטע האָבן געטאָן ,ער האָט אויך ניט בייגעלייגט קיין עק-
 )5הושע ט ,זי.
*) ש .י .אאַָרבעטער פריינד"
טרײסט א אונדזער האָפּעגונג".
* )56זע ביאָגראַפּיע ,ערשטער טײל ,2 ,ב; טיך זע ש ,י .ציט' בוך זי ,12
198ן,

וומער

,6

,לײטאַרטיקל"

גאונרזער

622
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אַבאר

װי אַ סף

גאָרדיץ

קעקסטעןרנם"

האָבְן

זאַמען .אויף .אַן ,אַטעסטאַט פון מאַטוריטעט?
געטאָן,
אַצינד דאָס איינענע .ער האָט ניט שטודירט .אויף דאָסטער אדער אַדװאָ-
{.
קאַט ,װי די איבעריקע גענאָסן-אינטעלעגענטן האָבן געטאָן ,און האָבְן .זיך לסוף,

פּערזענלעך עקאַנאַמיש ,גאַנץ גוט איינגעאָרדנט אין אָט דעם ,פרייען לאַנד".

|

ג.
שונאים און ידידים
אָט דער טיפּ מענטש ,ש .י ,.האָט נעקענט ,הפּנים ,לויט דעם ווערט?ל װאָס
ווערט צונעשריבן צו מענדעלע קאָצקער ,געבן דער וװעלט ,די באַקאַנטע און
אייג :און אויך אפַייג זיך ,אַ .פייג :דער איינענער משפּחח.,
פריינד אַרום זיך ,פ
און וי אַזעלכער ,אַ פייגנשטעער" ,האָט ער זיד "-געמוזט איינשאַפן קענ-
נער און אפילו שונאים,

,ער (ש .י ),האָט זיך בּאַטײליקט אין דער באַװעגונג עטפֿעכע ואר .צייט
און האָט זיך געשאַפן אַ צאָל אָנהעננער ,אָבער נאָך אַ גרעסערע צאָל קעגנער.
זיין בייספיקער סאַרקאַזם און צו אָפטע ניפטיקע עפּיטעטן האָבן קיין גרויס פריינד"
|
שאַפט צו אים ניט אַרויסגערופן"( ,יוסף טאַהאַן; ציטי בוך ,ז' .;)29
י,אַנאָווסקי האָט פון זיין יוננט-אָן נעהאט די אייננשאַפט צו שאַפן זיך
מער שונאים װוי פריינד ,זיין שאַרפער סאַרקאַזם און בייסיקער וויץ האָבן אוים-
גערעגט יעדן איינעם ...ער אין נאָר אין גיכן געװאָרן דער "שמעאל פון דער
באַוועגונג ,י.דו בכ? ויד כל בו' ,,אין  0981איז ער שוין געווען קידער-ווידער
| מיט די מערסטע גענאָסן"( .דאָרט ,זי ,)654
אָט װאָס ש ,י; האָט צו זאָנן ווענן דער פיינדשאפט מיט וועלכער ער איז
|
געווען אַרומנעריננלט,
..,,פאַר .דער גאַנצער צייט ,װאָס איך האָב געלעבט אין לאַנראָן ,בין איך

געווען אַרומגערינגלט מיט אַן אַטמאָספער פון קרינעריי און פיינדשאַפט")= ,
 -מענטשן ,און ראַדיקאַלן זיינען כמעט די אייגענע באַלעבאַטיש-סטאַטעטשנע
ַ,נדערש? ,װאָס פירט זיך אויף ניט
מענטשעלעך ,האָבן פיינט דעם ,װאָס איז א
װיּ דער ,סדר" פון דער וועלט ,ד"ה פון זייער וועלטל ,ש .יי איז געווען אַ
ּויר" ,און מער װי געטאָן -+
אכַןפ,
,וצאידופן" .ער האָט אַלע מאָל געטאָן זקאַ
י
געזאָגט װאָס מע דאַרף ניט ,װאָס עס לוינט ניט צו זאָגן..
,ד ,לואיס ,װאָס איז :געווען צו יענער צייט דער ראש המדברים פאַר די
גענאָסן אין אַמעריקע .,..מיר זיינען געפּאָרן אין נואַרק אויף אמיטינג אַלס רעך-
נער .,,איך האָב אים געגעבן אַן אָנצוהערעניש ,אַז ער אין ניט דער מאַן ,װאָס
איז ראוי צו שטיין אין שפּיץ פון דבעארַוועגונג ,ווייל .ניט ער האָט די ניי-
*) ש,

ה טיטי

בוך

.,1'.812

שּ .יאנאַמסטי

--

זיא

לעב),

קטעמפן

אט

שאַפן
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טיקע איבערגעבנקייט צום .אידעאַל :,און .ניט ער האָט די פעאיקייטן אַלס רעף-
נערּ און שרייבער .,ער איז פון דעמאָלֿט אָן געװאָרן מיין -ביטערסטער שונא" **)
= ש .יאַנאָװסקי איז .געווען פריי מיטן זאָג .ער האָט ניט פאַרשװינן קיין
סאַסט זיך בעסער ניט צוֹ זען ,ניט צו באַמערקן.
עוולות ,ניט פאַרקוֹקט װאָס פעּ
דערצו האָט ער האָלט געהאַט צופיל צו פרענן ,פאָדערן און ליידנשאַפטלעך צו
דעבאַטירן .ער האָט ניט געחנפעט ,זיך איינגעשטעלט אויך דעמאָלט וען ער
האָט געוואוסט; אַז דאָס איינשטעלן זיך ,װעט אים פּערזענלעך .שאַטן- ,
,מיר (ש .י .און זאָלאָטאַראָוו) :האָבן .זיך טאַקע גלייך באַקענט און שוין
אין דער ערשטער באַקאַנטשאַפט אונדזערער ,גייענדיק פון מיטיננ! האָבן מיר
זיך -גוט .גוט צעאַמפּערט? **)5
/
יי
יי יט
,גענאָסע זאָלאָטאַראָוו  א
י
ז
ג
ע
ק
ו
מ
ע
ן
מ
י
ט
אַן אַרטיקל,,
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א
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א
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ם
גלייך אויפמערקזאַם געמאַכט
אויף דעם ,האָט ער זיך גענעב
ן
א
ק
ו
ו
ע
ט
ש
א
ו
ן
א
ַרױסגעזאָגט מיט כעס, :נישט
אייער דאגה. ."...
י
.
לייענענדיק ה
א
ָ
ב
איך ...דאָ און דאָרט פאַרריכט אַ װאָרט .איך האָב זיך
א
ש
א
ַ
ו
ן
י
רה,
בעריקע
דערלויבט אויסצומעקן
פּלוצלונג .,.,איז זאָלאַטאַראָוו אויפגעשפּרונגען פון בענק? און שטאַרק אוים-

געבראַכט האָט ער אויסגעשריען , :איר- ,איר װעט עס פיקסן מיין אַרטיקפֿ?" --

און אים נלייך אַרױסגעריסן פון מיינע הענט", )4.,..און ער .האָט צעריסן אויף
פּיץ-פּיצלעך ,ניט קאָנענדיק אַריבערטראָגן דעם געדאַנק ,אַז איך זאָל רעדאַקטירן
זיין אַרטיקל")8 ,
,איך שטעל שוין צופיל אויף מיין אייגענער מיינונג און דאָס מאַכט די
גענאָסן זייער אומצופרידן ..,איך בין דער גרעסטער דעספּאָט װאָס האָט אַמאָל
געלעבט ,און עס איז אַשאַנד ,אַז אַזאַ דעספּאָט .זאָל זיין דער (פאָרשטײיער פון
אַנאַרכיזם?( ,דאָרט ,זי 2דר).

האָב איך ניט געלעבט בשלום מיט מיינע גענאָסן אין ניװ-יאָרק ,עפּעם האָט
קיין מאָל ניט געהערשט צװוישן אונדז די נייטיקע האַרמאַניע .איך בין --לויט
זייער מיינונג  ---געווען צו זעלבסטשטענדיק אין מיין דענקען און האַנדלעןי')6 ,
ש .י .האָט זיך זייער לייכט און זייער אָפּט איינגעשאַפט פיינד ,בחנמדיקע

שונאים ,אָבער וי אַ קאָמפּענסאַציע קריגן תמיד אָט דער סאָרט מענטשן וי אַ

געשאַנק פוֹן דער נאַטור ---- ,אַניט װאָלטן זיי געמוזט אונטערגיין ,פון דעריאַנ-
טאַגאָניסטישער סביבה אין וועלכער זי
ניעפינען זיך  --א באַזונדער טאַלאַנט
זיך איינצושאַפן ,ניט קיין סך ,אבער.
ז
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,
פריינדשאַפט

א )8דאָרט ,ז' .,511
 )86+דאָרט ,זי ,98
 )4דאָרט ,זי .511
 )5דאָרט ,ז' ,611
 6דאָרט ,זי אדן
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אבא

|

אין דער הינזיכט איז געגליכן צו געלט ,עס איז
איר האָט דעפּאָזיטן ,װיכטיק איז די סומעס ,װאָס
נער קען האַלטן געלט אין צען בענק און דאָך זאָל
וי אַ הונדערט דאָלער ,דער אַנדערער קען אין איין

דאָלער,

|

|

גאָררין

ניט װויכטיק א ויפל בענק
איר האָט אין די בענק .איי-
ער ניט האָבן בסך:הכל מער
באַנק האָבן זיינע צען טויזנט

,

עס איז ניט ויכטיק וויפל פריינד מען האָט ,ויכטיק איז וויפל פריינך-
שאַפט ,איבערגעבנקייט מע באַזיצט אין אַ געוויסן אױיסגעשפּראַכענעם פריינר.
 און אַז ש .י .האָט געהאָט אַ טאַלאַנט צו שאפן זיך פריינד ,דאָס קען קיי-|
נער ניט אָפּלייקענען.
ער פארט אֶפּ פון ביאַליסטאָק וואו ער האָט פֿאַרבראַכט אַ קורצע צייט
|
בערך ,און דאָך האָט ער זיך דעדװאָרבן דאָרט איבערגעבענע פריינד צווישן דער
|
שטודירנדיקער יוננט.
אָט װוי ער באַשרײיבט זיין אָפּשײד-אָפּפאָר-אָוונט אין ביאַליסטאָק.
"ביז שפּעט אין דער נאַכט זיינען די חברים געװוען מיט מיר .דאָס איז
געווען דער ערשטער 'באַנקעט' ,װאָס מען האָט געפייערט צוליב מיין כבוד .און
נאָך קיין מאָל האָב איך ניט געפילט אַזױ די זיסקייט פון אמתער פריינדשאַפט
און איבערגעבנקייט ,װוי אין יענער נאַכט ..עס זיינען ניט געהאַלטן געװאָרן
קיינע רעדעס ..,די לופט אין דער קליינער סאַלקע אין געווען ממש אָנגעזאַפּט

מיט פריינדשאפט")*,
וי ראַט אונדז קהלת, :לאָז אַװעק דיין ברויט אויפן װאַסער,

נאָך

װאָרעם

פיל טעג וועסטו עס געפינען")** ,
געווען איז עס אין ביאַליסטאָק.
ש .י .האָט זיך מרחם-געווען אויף אַ ישיבה-בחור מיטן נאָמען ליובעל ,װאָס
האָט געדורשט נאָך וויסן ,האָט אים ש .י .געגעבן אַ לעקציע בחינם .אָנגעהויבן
האָט זיך עס מיט איין לעקציע א ואָך און איבערגענאַנגען אין עס צו אַ לעק-
ציע יעדן טאָג .דער שילער איז געווען פלייסיק ,וי יידישע ישיבה-בחורים מתמי-
דים קענען זיין ,דער לערער איז הינגעריסן געװאָרן פון תלמידס התמדה .און
וי זאָגט דאָס ווערטל אין גמרא, :מער וויפל דאָס קעלבל ויל זיינן ,וויל די

קו איר געבן צו זיינן")5** ,

|

אַצינד באַגעגענען זיך לערער און תלמיד אויף אַמעריקאַנער באָדן ,די מער-
כות האָבן זיך געביטן און אויך די האָלעס .דער תלמיד קומט אָפּצאָלן זיין חוב
דעם לערער ,װאָס איז דאָ אַזױ עלנט און שיער ניט פאַרלאָרן,
,איז אַָוונט האָב איך ווידער דערזען דעם הויכן ,שװאַרצן יונננמאַן און
לאָמיר עס דאָ זאָגן ,אין מיינע אויגן האָט ער מיר אויסנעזען וי א מלאך פון

הימל ,ער האָט מיך אַרומגעכאַפּט ,געקושט ,געהאַלדזט ,נעדריקט די האַנט ,און
 )5דאָרט ,זי .13
*) קהלת ,יא ,א.
 )556פסחים ,קי"ב ,עא.

19

 ,ט ,יאַנאָװסקי  ---זין לעבן ,קעמפן טוט טאַפן

און וי פאַלט מיר נאָר איין צו קו-

ווידער מיך אַרומגענומען .װאָס מאַך איך?
מען קיין אַמעריקע?
 --איר װועט שוין אויף דער גאָס ניט לינן :כאָטש איך קאָן אייך ניט צוזאָגן קיין צימער פאַר זיך .איר װעט שלאָפן מיט מיר ,וואו זיינען אייערע זאַכן?
און אין עטלעכע מינוטן שפּעטער בין איך און מיינע מטלטלים געווען שוֹין...

אויפן דריטן שטאָק ,.,איז פרעגט שוין גאָרניט.װאָס

עס האָט זיך אָפּגעטאָן!

באַלד איז געשטאַנען אויפן טיש ...ביר ...און דער עולם האָט געטרונקען פאַר
מיין געזונט און מיין נליק אין אַמעריקע ...אַרױיסגעװיזן אַזויפיל פריינדשאַפט
אין מיין העכסטער נויט ...און מיט א סאָל פילן זיך אין אַן אטמאָספערע פון

אַזא װאַרעמער פריינדשאַפט! *)
,ער גענ' פּערמוט

איז געווען שטאַרק

וי אַ דעמב..

און שטאַרק

װי ער

געווען ,,איז נאָך שטאַרקער געווען זיין ליבע צו מיר .ער װאָלט פאַר מיר זיך
|
מוסר-נפש געווען")** ,
אַלץן שטאַרקער האָבן דגיענאָסן נגעפילט זיך צוגעבונדן צו מיר ,אַזױ אַז
פיל זיינען געווען נרייט צו טאָן אַלץ װאָס איך װואָלט פון זיי פארלאַנגט ,ביז אוית-
:
אָפּפערן זיך .זיי האָבן עס באַװויזן אין אַ סך פאַלן")*++ ,
,איך װאָלט אָט דאָס ביסעלע ,ואָס איך האָב אויפגעטאָן פאַר די עטלעכע
יאָר פון מיין זיין אין ענגלאַנד ,קיין מאָל ניט אויפגעטאָן ,ווען עס װאָלטן פאַר
מיר ניט געשטאַנען ,טריי וי אַן אייזערנע װאַנט ,די פינס ,די פּערמוטס ,די
פרימאנס ,די רוטענבֿערגס ,די ויינבערגס ,די טשערטאָוס ,די געלערס און די

וועסעס און אויך די פיל ענגלישע גענאָסן ,װי די טוירנערס ,די מאָויברים ,די
ניקאָלס ,די קאַנטװעלס?  ,)4אַזױ אַז ניט
שאַפט ,נאָר אויך פריינד ,פריינד,

נאָר פיינד

האָט ש .י ,זִיך אייננע-

ד.
שפּאַלטונגען און קריגערייען
גיראלאמא

סאוואנאראלא

(,)2541-89

דער װאָס האָט געגרינדעט

,יי-
די ה

ר.ברעכן
ַעם
ליקע רעפּובליק פון די אָרעמע" און פאַר..אָט .פא ד

האָט מען אים

אין

פייערדיזע

פֿאַרפּײיניקט,

דערשטיקט

און

דערנאָך

פאַרברענט,

האָט

זיך

זיינע

דרשות געקלאַנט אויף דעם ,װאָס די ראַדיקאַלן האַלטן כסדר אין איין שפּאַלטן
זיך און ברעקלען זיך ,צעפאַלן אויף קלייזלעך און פראַקציעס ,בעת די רעאַק-
ציאָנערן פאָרמירן און האַלטן אן אַ סאָלידן פראַנט קעגן די ראַדיקאַלן און -ע-
פאָרמער-רעװאַלוציאָנערן.
.905
*) דאָרט זי
* )+דאָרט זי .191
 )56דאָרט ,ז' .781
 )4דאָרט ,זי .632
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גאָחרין

- --אבא

אָט די דערשיינונג איז אַ גאַנץ נאַטירלעכע .די קאַנסערװאַטאָרן װאָס ווילן
בלויז צו באַשיצן אַ סטאַטוס-קװאָ האָבן פאַר זיך א באַשטימטן קאָנקרעטן איינ-

שטעל ,גוט אָפּגעצײיכנטע פּריווילעגירטע פּאָזיציעס װאָס זיי ווילן אײַינהאַלטן מיט
אַלע זייערע כוחות ,זייער לאַנע איזן פאַראַנקערט אין אַ סטאַטישער קעננװאַרט,
און זיי האָבן וועגן איר ניט פיל צו ספּעקולירן און זיך אַריינלאָזן אין חקירות
און האָרשפּאַלטנדיקע

דער מצב

פּלפּולים ,

אין פאַרהעלטענישמעסיק

אַ קלאָרער

און וועגן אים קענען ניט זיין קיין נאָר גרויסע חילוקי-דעות ,זיי באַשׂיצן אינ-
טערעסן ,זיי האָבן וינציק װאָס צו טאָן מיט פּרינציפּן ,ריכטיקער זייערע  גע-
וועזענע? פֿרינציפּן האָבן זיך שוין אָנגעקליידט אין פלייש און בלוט פון אינ-

טערעסן ,נאָר אַנדערש אין אין לאַנער פון די ראַדיקאַלן ,ערשטנס ,זיי האָבן פאַר
זיך אַ פיל שווערערע

מחמת

אַ טאָפּלטע ,אַ צוייפאַכיקע

אויפּנאַבע :צעשטערן

דעם אַלטן איינשטעל און אויפריכטן אויף זיין פּלאַץ אַ נייעם א בעסערן אַ
מער יושרדיקן סדר .צווייטנס ,זיי האָבן צו טאָן מיט אַ קאָנקרעטער עקזיסטירנ-

דיקער סיסטעם און מיט אַ פּלאַנירונג פון אַ נייעם ,דערווייל אין נאַנצן אַ כפּע-

י

קולאַטיוון פּראיעקט.
מיר וועלן עס דערקלערן

אַביס? גרינטלעכער

און ברייטער.

די פאַציאַלע אינסטיטוציעס דווקא דערפאַר װאָס זיי זיינען פאַרוואקסן
מיט מאָך פון אַלטקײט ,דווקא דערפאַר ואָס זיי פּאַסן זיך פאַר אַ מושב-זקנים,
ווערן פאַרהייליקט ,טייער געהאַלטן .זיי ווערן אָפּנעהיט וי אַ מקום קדוש מיט
גרויס פרומקייט און פאַנאַטיזם ,פון וועמען? פון די גרופּן אין דער געזעלשאַפט
וועמענס פאַרדינסטן

ליגן אין דער גלאָריפיצירטער פאַרנאַנגענהייט ,פוֹן די יעני-

קע װאָס זיינען געווען יונג ,ווען די אינסטיטוציעס זיינען געווען יונג .זיי האָבן
זיך צוזאַמען געעלטערט ,און זיי וייסן און שפּירן אַז צוזאמען ,מיט אֶט די
אינסטיטוציעס װועט מען זיי אויך משלח זיין .און ווען זיי פאַרטײידיקן די אינס-
לעבנס-געוואוינהייטן,

זייער שטיי-

טיטוציעס ,פאַרטיידיקן זיי זיך אַלֵיין זייערע
נער ,פיר און שטאַט ,זייערע פּאָזיציעס,
אָט די מאָדנע לאַגע צווינגט די סאַציאַלע טוער-אויפטוער אנצוהייבן מיט
צעשטערונג ,מיט דעסטרוקציע בכדי צוֹ ענדיקן מיט בויאונג ,מיט קאַנסטרוק-
ציע ,אונדזערע צעשטערנדיקע אַקטיוויטעטן זיינען בלוין אַ נויטווענדיקע צוגריי-

טונגס-אַרבכעט ,אַ מין הכשרה ,.מחמת בלוין אויף דעם אופן קענען מיר זיך באַ-
זאָרגן מיט דעם נייטיקן בוישטאָף ,מיר מוזן אים אַרױסרײיסן ,כמעט װי איבער
גװאַכד ,פון אַלטע בנינים .אַלטע לאַיאַליטעטן ,הייליקע טראַדיציאָנעלע פרומ"
קייטן פוז צעשמאָלצן

ווערן בכדי

מיר זאָלן קענען

שמידן פון זיי נייע איבער-

י

נעבנקייטן.
פון דעם געזאָנגטן איז קלאָר ,אַז די עובדא פון פּרעזערווירן דאָס אַלטע אין
פיל לייכטער

וי דורכצוזעצן

די צװייפאַכיקע אַרבעט פון דער טראַנספֿאָרמאַטאָ-

רישער אונטערנעמונג ,װאָס באַשטײט פון צוויי העלפטן :צענלידערן און איבער

אַ נייס צונויפשטעלן יעדער העלפט פון דער פאַראַנטװאָרטלעכער און שווערער
אַרבעט ,ווען גענומען אפילו באַזונדער ,פּאָדערט מער אנשטרענג און זיך-איכוח-

ט.

יאַנאָװסקי

--

קעמפן

זיײן לעב

טוט
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שאַפן

אָנטאָן וי דער אַקט פון אויפהאַלטן ., אויפבאַװאָרענען די אַלטע אִינְסְטיטוציע

|

און זי לאָזן פונקציאָנירן אויף איר אַלטן זקן-ורגילדיקן דרך,

אין אָט דער פאַרהעלטנישמעסיקער לייכטקייט פון אויפהיטן אַן אַלטן אַנ-
שטאַלט ,אָפּהיטן אַן אַלטן שטיינער ,ליגט דער כוח און עקשנות פון קאָנסער-
וואַטיזם .,פויכקייט און אינערטישקייט זיינען אַלֶע מאָל גרייט צו שטיצן דעם

קאָנסערװאַטאָר ,דעם אַלטן אָדמען ,װאָס וואוינט אין האַרצן פון דער מערחייט

פון מענטשנקינדער,

|

-

ווייטער האָבן די ראַדיקאַלן צו טאָן מיט
און אָט די צוקונפט ווערט אָנגעצייכנט אויפן
פון דאָקטרינעס װאָס לאַדן איין אַמפּערנישן,
|
ביינגן אויף רעכטס און אויף לינקס,

|
:
|
|
אַ צוקונפט ,מיט פוטור-פּראיעקטן,
סמך פוֹן פּרינציפּן ,פון טעזיסן,
שקלא-וטריות ,לאָזן זיך טייטשן,
.
|

...,אַ סך מעכטיקער וי פון דער פאַרגאַנגענהײט װערט דער פאַרשטאַנד
באַאיינפלוסט פון דצעורקונפט ,,,די קעגנװואַרט אין אין העכסטן גראַד פּראָזאַי
פאַרטיק ,דעטערמינירט ,קען ניט געענדערט וערן ,איזן פאַרענדיקט,
איש; שוין
איז אָפּגעהאַקט ,אויסשליסלעך .אין דער קעגנװאַרט פאַלט די איינבילדונג צוזאַי
אָבער די צוקונפט דאָס אין דאָס קעניגרייך פון
מען מיט דער רעאַליטעט..,
פּאֶעזיע ,פון אומבאַגרענעצטער מעגלעכקייט ...די צוקונפט קען געמאַכט װערן
לויט מיינע פאַרלאַנגען ...זי איז נאָך דערווייל ניט אונטערגעװאָרפן דעם שטרענגן
שיקזאַל פון אומפאַרענדערלעכקייט; זי הויערט נאָך אַלץ צווישן עקזיסטענץ און

ניטדעקזיסטענץ

רעאַליטעט

דער דורכשניטלעכער

הויך איכער

און אָנטאַפּלעב-
|

קייט")* ,
| די צוקונפט

אַ גרעסערן

פאַרמאָגט

יכולתן פאַר דער קרעאַטיווער

פאַרמעסט

לייכט-פליגלדיקער

און

לייגט

פאָר

איינבילדונגס-קראַפט.

גרעסערע

די צו-

קונפט אין א קינד פון פאַנטאַזיעס הן עמאַציאָנעלע ,דיכטערישע און הן איג"
טעלעקטועלע ,אידעאָלאָגישע ,טעאָרעטיקערישע ,זי איז פריי פון די באַגרענעצוג-

נען פון רעאַליטעט .זי טראָנט אויף זיך ניט קיין יאָך פון פאַרקנאָכנטער טראַי

דיציע .זי איז ניט אַריינגעקלעמט אין ענגן צירקל פון געשעענישן,

װאָס האָבן

די צוקונפט האָט צו איר דינסט אַ גרויסן
שוין לאַנג צוריק געהאַט פּאַסירט
אוױיסװואַל פון לייוונטן און געמעלעכבץ-אַנצייכענוננען ,מער אויסטראַכטערישע קאָ"
לירן ,אַ בעסערע פּאַלירטע ,מחמת זי אין אין גאַנצן אַבסטראַקט ,ריין אַנטיצי"
פּאַטיוו ,די צוקונפט איז אַ פּראָדוקט פון דערפינדערישקייט און גאונישן איינפאַל.

| = פון דעם פאַרגאַנגענהײיטס-ברונעם אַלץ װאָס מיר זיינען אימשטאַנד צו

שעפּן איז בלויז זכרונות ,מעמואַרן

בשעת

בנונע דער צוקונפט

טראָגן מיר אין

האַרצן די ליכטיקע האָפּענונג אַז מיר זיינען אימשטאַנד זי צו געשטאַלטיקן און
פורעמען

לויט די מוסטערן

װאָס מיר האָבן אָדער אויסגעטרוימט

אָדער טעאָרט-

*) לודװיק פּײערבאַך, ,דאָס װעזן פן רעליגיע" ,זי  ,16גיריאָרץ 3181
(ענגליש).
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ראָזע,

טיש פּראָגנאָסטיצירט און אין וועלכע מיר האָבן פאַרקערפּערט
פול מיט בטחון און גלויבן ,אַנטיציפּאַציעס.
די פּראָבלעם מכוח דער מענלעכקייט צו פאָרויסזען די צוקונפט ,די העכסט
קאָמפּליצירטע שאַלה פון פּראַקטישער סאַציאַלאָגיע און אינטעראינדיװױיראָלאָגיע,
ווערט געלייזט אויף דעם שטיינרע :ניט פֿאָרויסנגעזיכט אַלֵיין נאָר געפּאָרט מיט
פאָרויסוועלן .די אַנטיציפּאַטיווע קלאָר זעאונג איז אַ פּועל-יוצא פ ן א שטאַרק;

| חשק ,פון אַ פעסטן פאַרלאַנג און וועלער ,װאָס שרעקט זיך ניט פאַר קיין מכשול,
פֿאַר קיין שטערעניש;

און קיין דורכפאַל קען אים ניט בייגן .די צוקונפט

שטיין פאַר אונדז ,װי אַ קנעכט פאַר זיין האַר".

דאַרף

|

די אידעאַלן װאָס ווערן פאָרמולירט פון די בעסטע מוחות און הערצער פוז
דער מענטשהייט ווייזן ,אַז דער מענטש נעמט וערן אַ פוטור-טיפּ ,אַן אַנטיצי-
פּאַטאָר .און זיך אַלֵיין דאַרפן מיר דערציען װוי טרענער-קעמפער פאַר די ליב-

טיקסטע

אידעאַלן ,װי די יעניקע װאָס דאַרפן פאַרווירקלעכן אַלע אונדזערע סו-

בלימע פאַדלאַנגען

און באַגערן .מיר דאַרפן לעבן און אָטעמען

אין אַן אַטמאָס:

|
ערע פון גלויבן אין דער צוקונפט.
ווייטער ,די צוקונפט-פאָרמירונג האָט נאָך אַ גרויסע מעלה לנכי דער פאַר-
גאַנגענהײט ,קריסטאַליזירונג און דאָס איז איר אייננשאַפט צו זיין עפּעס אַזוינָס
װאָס ווערט ערשט דערװאַרט ,עס אין ניטאָ קיין שטענ ,װאָס זאָל אונדז קענען
פירן צוריקוויילעכטס צו אונדזער עבר ,אָבער עס איז זיכער דאָ אַ געראַדער דרד-
זמלך װאָס פירט אונדז נלייך אין דער צוקונפט אַרײן.
דער וועג איז פאַראַן ספּעקולאַטיו ,באמת דאַרף מען אים ערשט דורב'
ליינן ,דורכטרעטן און וי אַזױ זאָל עס געטאָן ווערן און וואו זאָל עס דורכגע-

ליינט ווערן  ---וועגן דעם לאָזט זיך דעבאַטירן

גאַנץ לאַנג און גאַנץ נעשבאַס.

און אָט די אַמפּערײען און וויכוחים פירן צו שפּאַלטונגען ,יעדע פראַקציץ יוֹיל
דורכלייגן דעם וועג אויפן בעסטן אופן וי זי פאַרשטײט עס ,און ווייזן אַז זי
איז טעאָרעטיש און פּראַקטיש נערעכט ,אַז זי װעט אויספירן ,אַזױ אַז פון דים-

קוסיעס קומט צו קרינערייען ,און די קריגערייען פירן צו שפּאַלטונגען .איידער

שטערן איינער דעם צווייטן און זיך אַרומרײסן ,אין שוין גלייכער אַרבעטן באַ-
זונדער און ריװאַלירן ,איידער אַ פאַרשטערטער שלום-בית
זיך פונאַנדערניין און בלייבן ,גוטע פריינד" פון דער וייטנס,

בעסער

זיך שייר,:

| ביי ראַדיקאַלן ,װאָס לעבן אויף דער דעליקאַטעד שפּויז פון פּרינציפּן ,זיי-

נען די אָנשויאונגען פאַרשפּיצט און אויסנערונדיקט,
זיי דאַרפן זיין אויסגע-
האַלטן ,קאַנסעקװענט .אויף זייער וועלט-און געזעלשאַפט:באַנעם טאָר זיך ניט
געפינען קיין שפּרענקעלע פון אַ סתירה .זייערע שאַרפע טעזיסן טאָרן ניט האָבן
קיין פּגימה פון אַ קעגנאַנאַנד .אַז מע קרינט זיך סמיט דער ועלט ,מיט דער
עקזיסטירנדיקער אָרדענונג און דעם קלאַָס ,װאָס שטייט הינטער אָט דער אָרדע-

נונג ,דאַרפן די טעזיסן לעבן אין דורכויסיקער האַרמאָניע און פרידן.
איך נלייב ניט ,אַזן שפּאַלטונגען פון דעם מין ,רייבוננען און דעבאַטירונ-
|
גען וועגן ערנסטע פראַנן װאָס באַהאַנדלען דעם ענדציל ,די צוקונפט סטרוק-

ש .יאַגנאַװסטי  --זײן לעבן ,סעמפן אט שאַפו
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טור-פּלענער ,אָבער די מיטלען וי אַזױ צו דערגרייכן דעם ענדציל ,מיט אַנדערע
ווערטער ,רייסערייען מכוח מאַקסימום-און מינימום-פּראָגראַם קענען טאָן שאָדן
אַ באַווענונג אָדֶער אַ פּאַרטײ ,אויב נאָר קיין פּערזענלעכע איינננוציקע אַמבי-
ציעס רייסן זיך ניט אַריין אונטער דעם שלייער פון אַ פּרינציפּן-פונאַנדערגאַנג.

אויף דעם לשון פון פַּרקי אָבוֹת הייסט אַזאַ קריגעריי אַמח,לוקת

לשם שמים") .

װאָס צום סוף שטילט זי זיך איין און דער אמת קומט אַרױיס.
די גמרא זאָגט אַז דער צוייטער בית-המקדש ,די יידישע מלוכה אין ארץ
ישראל איז אונטערגעגאַנגען מחמת שנאת-חנם **) ,דאָס מיינט אַז אין אונטער-
גאַנג פון דעם פּאָליטישן איינשטעל
זיינען שולדיק געווען די צאַנקערײיען פון
די פּאַרטײען ,די רייסערייען פון די צדוקים און פּרושים .זייער מעגלעך אַז דאָס
איז טאַקע די ריכטיקע ,אַדעקװאַטע באַשרײיבונג און אָנווייזונג פון די סיבות ,װאָס
.
האָבן געפירט צום חורבן.
פּאַרטיײצאַנקערײען און צעשפּליטערונגען אין קליינע גרופּידונגען װאָס פאַר-
פאָלנן איינע די אַנדערע מיט אַ פאַנאַטישן אייפער ,װאָס שטיינט אַריבער דעם

שכל-הישר ,קענען טאַקע רואינירן אַ שטאַט.

אָבער אָט די מחלוקתן ,אַזױ פאַנג

וי זיי קומען פאָר צוליב פּרינציפּן ,צוליב דעם אויסטייטש פון היסטאָרישן
גאַנג ,צוליב אַ דיאַגנאָז און פּראָגנאָז װאָס ווערן געשטעלט פאַרשידן פון פאַר-
שיידענע ריכטונגען  --קענען קיין שאָדן ניט אָנטאָן קיין באַװעגונג ,קיין ריב-
טונג ,ווייל זיי העלפן אויסאַרבעטן און אױיסקריסטאַליזירן די אידעאָלאָגיע ,די
טעאָריע .בעת די דיסקוסיעס ,ווערן אויפנעדעקט די שװאַכע פּונקטן אין די פּלאַט-
פאָרמעס און פּראָיעקט-פּראָגראַמען.
קראָפּאָטקין איז ענדלעך אַרויסגעקומען מיט א דערקלערונג ,אַז מע
דאַרף ניט מורא האָבן פַאַר שפּאַלטונגען אין דער באַװעגונג ,ווען זיי ווערן נאָר
נים אַרױיסגערופן דורך אינטרינעס פון זעלבסטזיכטיקע פירער ,נאָר פון פאַרשיידן-
קייט אין די אָנשויאונגען וועגן די צילן און אויפנאַבן פון דער באַװעגונג")*,
(ש.

י .ציט'

בוך,

זי

.)781

די פּאָליטישע מחלוקתן

זיך אַ רייסעריי פאַר פּאָזיציע,

פון אַ מדינה ואָס האָבן כמעט

פאַר ניטער

דירעקט

שטענדיק

מאַטעריעלע

הינטער

אַדֹער אומךר-

רעקט מאַטעריעלע קען טאַקע אומקומען .װאָרעם אָט די אינטערנאַלע געפעכטן
שװאַכן אָפּ דעם כוח אַרויסצואװייזן שאטַאַרקן װידערשטאַנד קענן דעם אויסערלעכן

פיינד ,װאָס לויערט תמיד אויף איר און איז גרייט אויסצונוצן יעדע געלעגנהייט כדי
זיך אַרויפצואווארפן אויף איר און זי צערייסן אויף שטיקער ,דאָס מיינט צעטיילן

זי צווישן אַ פּאֶר מדינות-רוצחים,
אַנעקסירן.
און

הויז ...ניט

שותפים,

אָדער זי אין גאַנצן אַראָפּשלינגען,

אוב אַ הויז איז אין קרינעריי מיט
האָבן קיין באַשטאַנד" (מאַרקס.)52 ,3 ,

*) אבות חי כא.
* )+יומא ,ט;

זיך אַליין ,װעט

דאָס יראָזיסע

א
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ם

אַ

2

גאָרדיץ

בא

דיי וולחלוטין אַנדערש אין אָט דער הינזכט איז די לאַגע פון אַ קירך ,פאּאַרטײ,

אַן אַסאָציאַציע-:,װאָס אי גענרונטפּעסטיקט-ניט אין אַ מאַטעריעלער .באַזע .,האַלט
זיך-ניט אונף שאטיק:געאָנראַפֿיע ,אָדער אַ שטיק נחלה; אייננטום וי דער פאַל
אי מוט אַ :שטאַט .אָדער אַ קאָלאָניע ,דאָ איז :דער צעמענט :,װאָס האַלט צוזאַ-
מען מדייטנלידער אַן אידעאָלאָגישער ,אַן אויפפאַסונג ,אן אָפֿשאַצונג פֿון טענ"
דענצן ,װאָס אָפּערירן אין *אַ געזעלשאַפט .שפּאַלטונגען אין אַזעלכע פאַלן ,ווען
זיי זיינען ריין  מאַמיװױירט ,גיבן צו געזונט אַ באַװעגונג ,עס העלפט איר וערן
העארָמאָגענעטיש; -מער אייננאַרטיק און בעסער צוזאַמענגעקנאָטן,
מ
װאָס איך .װויל אַרויסברענגען איז דאָס; :די שפּאַלטונג ,דאָס פּונאַנדערגיין
סאַציאַל-ידעמאָקראַטיזם און אַנאַרכיזם ,האָט
זיף פון אָט די .צוויי ריכטונגען,
ניט געשאט דער אַרבעטער-באַוענוננ ,פאַרקערט ,עס האָט פיל צוגעטראָגן צו
דער אויפקלערונג פון די אַרבעטער ,עס האָט זיי געהאָלפן זיך בעסער פונאַנדער-
װאָס זיינען
צוקלייבן אין דעם קנויל ,און אפשר פּלאָנטער ,פון פּראָבלעמען,

פאַרקניפּט מיט דעם אַװעקשטעל און לייזונג פון דער אַרבעט-און קאַפּיטאַל-פראַנע
לר-פּאָליטישער
יטאַדע
סואיךַצמי
וי א
שאַפט און רענירונג אין אַלגעמיין.

פראַנע פון יחיד און געזעלשאַפט ,געזעל-
|
|

דורך אַ שפּעלטל זעט ש .י .דעם אָפּגדונט..
עס איז ,5881
ש .י ,האָט זיך דערוואוסט אַז ערגעץ אין אַ לאָקאַל אויף מזרח-זייט (איסט-

י-

סייד) ווערן גענעבן לעקציעס אין רוסיש,

 ---,ווייפט איר ,אַז יעדן זונטיק נאָך מיטאָג ווערן דאָ אָפּגעהאַלטן פאַר-

זאַמלונגען אין דער רוסישער שפּראַך?

|

|

|

|

,איך גערענק עס גאַנץ גענוי ,אַז מיך האָט דאַמאָלס גאָר קנאַפּ װאָס אינ-

טערעסירט ,וֹאָס דער צוועק פון די פאַרזֹאַמלונג איז אייננטלעך נגעווען; אָבער
דער פֿאַקט ,אַז די פאַרזאַמלונג ווערן אָפּנעהאַלטן אין רוסיש ,..דאָס האָט מיך
7
שטאַרק פֿאַראינטערעסירט")* ,
שמעק געטאָן מיט רוסיש האָט זיך ש ,י .מחייה גע-
!י באַלד עס האָט א
ו
ווען ,װי א פֿלאַנץ װאָס װוערט פאַרשמאַכט אין טריקעניש און עס קרינט אַ ביסל
| טוי , אָדער געניסט פון שפּרי-אָדער נאָר פון אַ שפריץ-רעגנדל .זיין נאָסטאַלגיע
האָט זיך צעברענט .ער האָט דערהערט וי א נרוס פון דער היים ,מע רערט
זיין לשון און אַזויפיל אַסאַציאַציעס אָננענעמע ,טייערע ,טיף אַריינגעבאַקענע
אין האַרצן ,האָבן אים פאַרכאַפּט ,ניט ווילנדיק האָט ער גענומען דורכפירן א
פֿאַרנלייך צווישן דעם װאָס ער אין געווען ביי זיך אין דער היים און װאָס ער
*) .6

י .בצימירט

בוך,

ז' .95

ט.

יאַנצַָװסטי

איז איצט

--

אין

זײן

נע-ונד,

לעבן,

אין

קעמפן

שאַפן

פאַרטריבנקייט

דאָס איז דער אומגעהויערער
אומגעבונג ,דאָס
איסט בראדוויי)
זייער פינצטערן!
אַמעריקע ,וואו

און

אויפן

|

פרעמדן

אומהיימלעכן

דפ

באָדן.

כוח פון אַ לשון ,עס ברענגט מיט זיך אַ גאַנצע

(אָט די פאַרזאַמלונגען פון ,רוסקי ראַבאָטשע סאִיוז" אויף 801
איז געווען דער איינציקער זונשטראַל אין מיין דעמאָלטדיקן
לעבן .דאָרט האָב איך אויף אַ וייל פאַרנעסן ,אַז איך בין אין
איך האָב ניט אָפּט ואו דעם קאָפּ אַװעקצולײנן ,דאָרט (אויף

די פאַרזאַמלונגען אַדאַנק דעם מאַגישן כוח פון באַליבטן לָשׁוֹן) האָב איך זיך
אַװעקנעטראָגן ,אין מיין פאַנטאַזיע ,אין די .פריערדיקע צייטן ,ווען איך בין נאָך
געווען אין רוסלאַנד ,וואו איך האָב געהאָט אַזעלכע שיינע און וואונדערלעכע טרוי-
מען"8 .

דאָ אין אַמעריקע ואָס איז ער נעבעך? עפר ואפר ,שטויב און אַש ,ווערט
אויסגעריסן ,קען זיך צו קיין זאַך ניט צושלאָנן ,צו אַ מלאכה טויג ער זיך ניט
אויס ,ער אין דאָך א פּאַראַדאָקס ,אַ ,ועלטלעכער קלויזניק" ,אַ וועלטלעכער
ואס איז ניט פון דער וועלט ,פון דער אַמעריקאַנער װעלט .ער איז אַ גרינער
אָן אַ פאַך אין האַנט ,ווער קען זיין מער פֿאַרלאָרן פון ביידע וועלטן,
,און װאָס האָב איך פאַר דער צייט ניט איבערנעטאָן! איך האָב פּרובירט
מיין מזל ביי נייען העמדער ,,,בין געװאָרן אפילו אַ פּאָר טענ א כליםוואשער
אין אַ רעסטאָראַן; געאַרבעט אויך אַ געוויסע צייט  ---ווען עס איז שוין פּשוט
ניט געווען װאָס צו עסן און וואו צו שלאָפֿן  --אין אַ בלעך-פאַבריק ,פון ואָס

זעלטן איינער פלעגט ניט פריער אָדער שפּעטער ,פאַרלירן אַ פֹּאֶר פינגער ,און
אַמאָל אויך די גאַנצע האַנט .אָבער פון די אַלֶע מלאכות האָב איך זעלטן וען
געהאָט גענונ זאָט זיך אָנצועסן ,איך האָב זיך דאַמאָלס שטאַרק אָפּגעלאָזן,
האָב זיך דערווייטערט פון אַלע מיינע פריינד און באַקאַנטע ,בין געווען אין כעס

אויף דער נאַנצער וועלט" **)
אמת ,אין רוסלאַנד האָט ער אויך ניט געגעסן קיין מאַרצעפּאַנעס ,ניט גע-
לעבט אַ ,חזירשן טאָג" ,וי נאָט אין
מער לערער ,װאָס לויפט פון שטוב צוֹ
דאָך האָט מען אַרויפגעקוקט צו אים,
זיינע
ויסטן מיט זיין אָנגעלעזנקייט.

אָפּגעשאַצט פון זיין אַרומיקער

אָדעס ,ער אין בסך-הכל געווען אַן אָרע-
שטוב און ניט פּריואַטע לעקציעס ,אָבער
ער איז געווען אָנגעזען ביי חברים-גימנאַ-
אוֹן קענטענישן זיינען געווען
פעאיקייטן

יוננטלעכער און לאַודדווקא יוננטלעכער

סביבה..

דאָ איז ער דאָך אין גאַנצן אַ פאַרשטויסענער ,אַן אָפּנעפרעגטער ,אַן איבעריקער,
ניט צו גאָט און ניט צו לייט ,אַלץ האָט ער שוין פּרובירט ,און עס רירט זיך
גיט פוֹן אָרט ,אַלץ גייט אים אַרױס באָקאָם ער דאַרף גאָר אָפּט  לייגן די ציין
אויף דער פּאָליצע" .ניטאָ װאָס צו קייען, .עס אין פּשוט ניט געװען װאָס צו
עסן; און ווען ניט די פרייע לאָנטשנס" װאָס מע האָט דאַמאָלס געקענט קריגן
אין יעדן ביר-סאלון צו אַ נלאָז ביר ,װאָס מע האָט געקויפט פאַר אַ ניקל ,ווייס

*) דאָרט ,זיז וד'2ך.
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איך באמת

אַ ב א

ניט ,וי איך װאָלט איבערגעלעבט

יענע שרעקלעכע

גאָ ה די

צייט ,דערצו

איז נאָך געווען דער אומנליק ,וואָס ניט אַלע מאָל איז געווען דער ניקל")* ,
און דאָ פּלוצלוננ אַנטפּלעקט זיך פאַר זיינע פאַרחידושטע אוינן אַן אאַזיס פון
מ'רעדט רוסיש,
דעם רוסישן אין מיטן פון אָט דעם אַמעריקאַנער מדבר.
,וסקי ראַבאָטשי סאִיוז", ,פול
מ'האַלט לעקציעס אין רוסיש אַראַנזשירט פוֹן ר
מיט צרות די גאַנצע ואָך ...און פול מיט אמת גייסטיקן פאַרנענינן איין טאָנ

אין ואָך ,דעם הייליקן זונטיק" **) ער שרייבט

אין נוסה

פון שיר:השירים.

מדרש :שחורה אני ונאווה  ---איך ווער פאַרשװאַרצט אַ נאַנצע ואָך און שיי-
נען שיין איך אום שבת ,איין טאָג אין ואָך .אָבער דער טאָג קויפט אויס די

גאַנצע װאָך .ער פילט דעם טעם פון זונטיק אויף זיין גייסטיקן נומען דאיי-
בעריקע זעקס װאָכעדיקע טעג.
די פאַרזאַמלונגען פון רוסישן אַרבעטער פאַראיין ווערן געפירט אין רוסיש,
די רוסאַקעס ,ווער זיינען זיי געווען?
יידן אַריבערגעקומענע פון רוסלאַנד ,פּינקטלעכער ,פון ליטע ,אוקראַינע,
פּוילן ,נעגנטן אַנעקסירטע פון דער גרויס-רוסישער אימפּעריע; יידן אַנטלאָפע -
נע מיטן לעבן פון רדיפות ,פון צאַרישן רעזשים מיט זיינע פּאָנראָמען ,אָבער
ניט קיין אַנטרונענע פון דער רוסישער ליטעראַטור אוֹן קולטור און רעװאָלו-
,ין דער אַלטער היים"
ציאָנערער אידעאָלאָגיע ,מע האָט  געקנאַקט? רוסיש וי א
און די זאַך האָט אויסגעזען צו זיין גאַנץ נאַטירלעך ,קיינעם אי ניט אייננע-
פאַלן צו פרעגן צי עס װאָלט זיך ניט בעסער נעפּאַסט ,ווען מ'רעדט דאָ יידיש,

וי באַלד די פאַרזאַמלטע זיינען אַלע אַחינו בני ישראל,
ביסלעכווייז האָט ש ,י ,גענומען קומען צוֹ זיך ,זיך באַטײליקן אין די
דעבאַטן ,מ'חייבט אים אָן אין אַ געוויסער מאָס ,אָנערקענען ,מע האָט אים פאַר-
בעטן צו האַלטן אַ פאָרטראַג .,ער האָט די איינלאַדונג אָנגענומען און דער
פאַרטראַג איז געווען אַ דערפאָלג ,ש ,י .אין געווען אַ געבאָרענער רעדנער ,די לעק-
דער עולם אַנערקענט זיין טאַלאַנט ,זיין רעד-
ציע האָט שטאַרק אויסגענומען.,
נער-קראַפּט( .דאָרט ,זי ,)21

דער ,רוסקי ראַבאָטשי סאִיוז" האָט קיין אריכות-ימים ניט געהאַט ,עס קו-
מען פאָר רייבונגען ,מיספאַרשטײענישן

צװוישן די מיטנלידער ,וי דער שטייגער

|
איז אין עמינראַציע,
חכלל ,ער צעפאַלט און אויף זיין קבר װאַקסט אויס א ,רוסישער פּראָ-
גרעסיווער פאַרבאַנד" (ר,וסקי פּראגרעסיווני סאִיוז") .,דאָס מיינט אַזױ :דער
אַדיעקטיוו ,די עטנאָגראַפישע באַצײיכענונג בלייבט ,ואָס עס איז אַרױסגעפאַלן
איז דער אַרבעטער? ,דער נעבעכדיקער ,ראַבאָטשי" ,װאָס האָט מיט אים פֹאַ-
סירט? הפּנים ,טייל מיטגלידער האָבן נענומען איינזען אַז אייננטלעך קיין אַר-

בעטער זיינען זיי ניט ,קיין דורותדיקע פּראָלעטאַריער זיינען זיי דאָך ניט.
*) דאָרט ,זי .31
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אַרבעטן דערווייל ,צייטווייליק,
טאַקע אָן באַזונדערע שהיות,

ביז

אט
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שאַפן

זיי װועלן זיך צושלאגן

צו עפּעס

בעסערס

דער פֿאַרבאַנד ,האָט געהאַט אַ טאָפּלטן ציל :ערשטנס  --צו העלפן װי /

ווייט מעגלעך פינאַנציעל דעם פרייהייטס-קאַמף אין רוסלאַנד; און צוייטנס --
צו פּראָפּאַנאַנדירן די אידעען פון סאַציאַליזם אין אַמעריקע צװישן דער אַרבע-

:

טער-באַפעלקערונג אין נגידיאָרק"* ,

אָבער עס וייזט זיך גלייך אַרױס אַז דער פּראָגרעסיוער פאַרבאַנד איז גע"
ראָטן אין אונדזער מוטער רבקה :צוויי ריכטונגען אין איין בויך ,צוויי פאַרשיי-
דענע אידעאָלאָגיעס ראַנגלען זיך פאַר העגעמאָניע אין דעם ענגן קרייז ,און עס
אין פאַרבאַנד האָכן זיך געפונען די
װעט נאַנץ פרי קומען צו אַ שפּאַלטונג,
װאָס האָבן געטייטשט סאַציאַליזם אין גייסט און גוסט פון דער דייטשער סאָ-

ציאַל-דעמאָקראַטיע ,װאָס פאַר אַ קורצע צייט  ---איבערהויפּט נאָך דעם שנעלן
זיג ,װאָס דאָס פּרייסישע דייטשלאַנד האָט אָפּגעהאַלטן איבער פראַנקרייך פון

נאַפּאָלעאָן דעם דריטן אין  ,1781און נאָך דער אונטערדריקונג פון דער פּאַרו"
זער קאָמונע --- ,האָט זיך אויסגעוויזן אַז די דאָזיקע ,יונקער-דייטשישע" סאָי
ציאַל-דעמאָקראַטיע איז באַשערט צו װערן דער מוסטער ,די טאָנגעבערין און
אידעאַָלאָגיע-צושטעלערין פאַר אַלע סאַציאַליסטישע פּאַרטײען אין אײיראָפּע ,און
דער עיקר װועט זי זיכער דינען װי אַ מאָדעל פאַר דער רוסלענדישער סאַצואַי
ליסטישער באַווענונג,

עס האָבן זיך אָבער געפונען

אין דעם

זעלביקן

פֿאַרבאַנד אַזעלכע מיט-

נלידער ,װאָס האָבן געגעבן דעם װאָרט סאַציאַליזם אַ כרייטערן אויסטייטש ,באַי
צייכענענדיק מיט אָט דעם װאָרט יעדע אונטערנעמונג אין דער ריכטונג פון
זיי האָבן אים
אַ ראַדיקאַלן איבערבוי פון דעם געזעלשאַפּטלעכן איינשטעל.
אידענטיפיצירט מיטן אַנאַרכיזם װאָס זיי האָבן אויפנעפאַסט װי אַ מין ,פריי"
הייטלעכן סאַציאַליזם".
|
אָט די צוויי אויפפאַסונגען פון סאַציאַלע דערשיינונגען האָבן בשום אופן
ניט געקענט הויזן צווישן זיך ,זיי לייגן פאָר כמעט קעננגעזעצטע לייזונגען פון
דער אַרבעטער-פראַגע ,זיי רופן אין צוויי קעגנאַנאַנדיקע ריכטונגען און זיי האָבן
זיך געמוזט פונאַנדערגיין ,פריער אָדער שפּעטער ,די חילוקים צװוישן די דאָזיקע
צוויי באַנעמונגען דרינגען אַדוררך ניט בלוין די טעאָרעטישע באַלייכטונגען פון
די פאַרהעלטענישן װאָס וועבן זיך צווישן דעם איינצלנעם און דער געזעלשאַפט,
פאַרשטאַנען װי אַ געזעמ? פון יחידים ,נאָר אויך די פּראַקטישע פראַגן פון טאַק-
טיק און סטראַטעגיק פון קלאַסן-קאַמף ,און בנונע מיטאַרבעטן זיינען די לעצטע
אפשר מער דעצידירנדיק וי די ערשטע,
דער הױיפּטשטרייט-פּונקט אין די פראַגע מכוח איבערגעבן די װירטשאַפט
אין רשות און אייגנטום פון שטאַט .דער שװערפּונקט פון דער מחלוקת קינט
ניט אין דעם װאָס די אַנאַרכיסטן פאָדערן אַן אומאָפּגעלײנטן אויף אַ ווייטערער

=) דאָרט ,זי .81
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צייט ,,אומגעזאַמטן
סיפטן

אָב א

גאָהרדין

אָפּשאַה פון שטאַט ,בעת די סאַציאַלידעמאָקראַטן

האָבן געדולד און װאַרטן

ביז דער שטאַט

װעט

מאַרקי

אָפּשטאַרבן וי פון זיך

אַלֵיין ,ניט וועגן דעם אידעאַל קומט פאָר די שקלא וטריא ,בכל? קען מען זיך
וועגן אידעאַלן ניט אַמפּערן מחמת עס לוינט גאָרניט דעם צוייטן צד זיך
איינצושפּאָרן אין אַזאַ פּונקט ,װואָס האָט צו טאָן מיט אַ צוקונפטאַננעלעננ-
הייט ,אַז מע װוי? קען מען אויסטייטשן מאַרקסן ,אַזױ וי לענין האָט עס אַ סך
שפּעטער געטאָן ,אַז ער אָנערקענט אַז דער שטאַט ועט זיך אויפלייזן ,אָדער
אונטערגיין אָדער פאַרוועלקן און צו נישט ווערן ,די פראַגע שטייט זייער שאַרף
אַוועקגעשטעלט מכוח דער וירטשאַפט ,ווען מע באַזייטיקט די בורזשואַזיע אין
וועמען דאַרף מען אָנפאַרטרױען דאָס פאַרװאַלטן די ווירטשאַפט,
אָבער אין דער צייט װאָס ש ,י ,באַשרײיבט האָט זיך די דעבאַטע איבער-

הויפּט געפירט אַרום דער פראַגע פון פּאַרלאַמענטאַריזם ,צי די אַרבעטער זאָלן
ליינן גרויסע אָדער אַלע האָפענונגען אויף זייערע שטימען צו די װאַלן צו די
מלוכה-אַנשטאַלטן .,די אַנאַרכיסטן האָבן אונטערנעשטראָכן דעם מאָמענט פון

זעלבסט-טעטיקויט ,פון דירעקטער אַקציע אין קלאַסנקאַמף און ניט פּרובירן באַ-
ווירקן די בורזשואַזיע און אַרויסקריגן פון איר הנחות דורך די געזעצגעבערי-
שע מלוכהשע אינסטיטוציעס .די אַנאַרכיסטן האָבן ניט געװאָלט איינגיין .אויף
ּ.ראָמיסן ,זיי האָבן באַשטרעבט די פולקומענע נידערשטירצונג פון
אנָעמפ
קקיי
דעם גאַנצן איינשטעל הן עקאָנאָמישן און הן פּאַליטישן .אוֹן אֵרוֹם אָט דעם
בּונקט פון טאַקטיק האָט זיך צעפלאַקערט די מחלוקת.
אוֹן כדי מיר זאָלן בעסער פאַרשטיין די פאַרביטערטקייט פון דעם געפעכט
דאַרף מען באַגרייפן אַזן אין יענע צייטן ,עס רעדט זיך וועגן די יאָרן ,0881:89
איז נאָך קיינעם ניט געװוען קלאָר אַז די סאַציאַל-דעמאַקראַטיע אַנטהאַלט אין
זיך אַן עלעמענט ,וװאָס איזן העכסט שטאַטיסטיש געניינט בנונע דער פּראַקטיק
פּעטער אַרוױסגערוקט
פון געזעלשאַפט-איבערבוי ,אָט דער עלעמענט האָט זשיך

צום פראָנט ,נעקומען צו זיין פולן אויסדרוק אין מאַרקסיזם-לעניניזם .און דעם
פּאַרביטערטן קאַמף קעגן די אַנאַרכיסטישע טענדענצן אין דער אַרבעטער-באַװע-
פאַרביטערטקייט און אַנטשלאָסנקײט געפירט טאַקע יענע עלע-
ט
י.
מָבן
גונג הא
מענטן .װאָרעם אין יענער צייט פאַר .דער קריסטאַליזאַציע און צעשפּאַלטונג פון
דעם סאַציאַל-ידעמאָקראַטישן לאַנער אויף צויי מחנות און צויי קעננגעזעצטע
פראָנטן האָט יעדער סאַציאַלדדעמאָקראַט געהאַט אין זיך ,אין זיין אירעאָלאָגישן
און מענטאַלן סיסטעם דעם סם פון באַלשעװויזם ,נאָר ער האָט אַלֵיין וועגן דעם
ניט פאַרדעכטיקט .אַזױ אַז די רייסערייען זיינען פאָרגעקומען מיט די סאַציאַל-
דעמאָקראַטן אויף וויפ? זיי זיינען ניט געווען ריין פון דער באַלשעװיסטישער
מחלה װאָס איז געווען ,לאַטענט" ,פאַרשטעקט אין זיי בלא-יודעים ,אַליין ניט
וויסנדיק פון דער טאַטאַליטאַריזם-קראַנקײט און ניט באַמערקנדיק אירע סימפ-

טאָמען.

יי

לויט וי ש .י .שילדערט עס זיינען די מערסטע מיטנלידער פוֹן דעם ,פראָ-
גרעסיוון פאַרבאַנד" געווען אַנאַרביסטיש גענייגט ,הכלל ,עס אין געקומען צו אַן

עש .יאַגאַווטקי

---

זיין לעבן,

קעמפן

אט

.161

שאפן

אָפענעם קריג צװוישן די צוויי בולט-אידעאָלאָגיש אויסגעפורעמטע פראַקציעס
און צו אַ שפּאַלטונג ,אַ צעריס פון די נעט פון אָט דעם גאַנצן ,מלבוש".
ידער-:פאַרבאַנד האָט פאַרמאָגט א ביבליאָטעק פון רוסישע ביכער ,לואיס
מילער .,װאָס איז געווען דער פירנדיקער גייסט פון דער סאַציאַל-דעמאָקראַטישער
פראַקציע בנוסח אשכנז ,האָט דערקלערט אַז דער פאַרבאַנד .איז אויפגעלייוט.
ער האָט אויך פאַרנומען די ביבליאָטעק ,דאָס הייסט ,די צאָל רוסישע ביכער
װאָס האָבן זיך דאָרט געפונען ,און זיי איבערנעגעבן צו דער דייטשער סאָציאַ-
ליסטישער פּאַרטײ ,װאָס האָט דעמאָלט עקזיסטירט ,און לעבעדיק פונקציאָנירט
אין ניודיאָרק און איזן באַשטאַנען פון אַריבערגעקומענע פון דייטשלאַנד סאַציאַל-
דעמאַקראַטן- ,

יש .י .און מאַקס גירזשדאַנסקי זיינען אַװעק מאָנען די ביכער .ש .י-

איז

געווען זִיכֶער אַז די ביכער װעלן אומגעקערט ווערן צו זייערע לעגיטימע איינג-
טימער ,צו דער איבערװועגנדיקער מערהייט פון די מיטגלידער פון ,סאִיון" .אים
אין באַשערט געווען איבערצולעבן אַ שווערע אַנטוישונג ,פּינקטלעכער ,צו קריגן
אַ שטאַרקן און שווערן קלאַפּ ,די דייטשע סאַציאַליסטן האָבן אויסגעהערט זיינע
טענות ,װאָס ער האָט אַרױסגעלײגט אין דייטש )* ,און זיי לייכט אַראָפּגעשלונ-
נען דורך די אויערן ,זיי זיינען געבליבן אומגערירט פון זיין לאָגיק ,פון זיינע
אַרגומענטן װאָס זיינען געווען געווענדט הן צו זייער פאַרשטאַנד און הן צו
זייער געוויסן ,געפיל פאַר יושר .די פרומע קאַץ האָט אויסגעהערט די איבער"
צייגנדיקע מוסר-זאגעניש און האָט בשעת מעשה אויסגעלאָקטשעט דאָס טעצעלע
זיי האָבן באַשלאָסן אַז ,האוהו
איינס שטערט ניט דאָס אַנדערע.
סמעטענע.,
ש .יאַנאַװסקיס הויפּטאַרנומענט אין געוען ,אַז
ביד" איז די בעסטע תפילה.
דאָס אין אַ מידת סדום ,אָדער דער פאַל פון אַ קופּע היי און א הונט װאָס

לאָזט קיינעם ניט צו און אַלֵיין עסט ער עס ניט סיי װוי.

די ביכער זיינען אין

רוסיש און קיינער פון זייערע מיטגלידער קען קיין רוסיש ניט לייענען ,אַזױ אַז
די ביכער וועלן זיך ביי זֵיי בלויז װאַלנערן ,פאַרליגן וװערן ,פאַרשטויבט װערן
פוֹן אומגעברויך ,בעת ביי די מיטגלידער פון ,סאִיוז" װאָלטן זיי געבראַכט נוצן,
געדינט דעם צוועק פון אויפקלערונג צוליב װאָס זיי זיינען דאָך געקויפט גע-
װואָרן.
|
|
אויף דעם האָט לואי מילער אים געענטפערט יעזואיטיש-קאַזואיסטיש:
 ,אָבער הער יאַנאָווסקי פרעגט ,צו װאָס מיר דאַרפן די רוסישע ביכער? טאָ לאָ-
מיר אים זאָגן ,אַז מיר זיינען אינטערנאַציאָנאַליסטן")== ,
אַזױ אַז אויך א רוסיש בוך מעג זיך ,נישקשה ,געפינען אין זייער באַ-
זייץ ,זיי זיינען ניט ענגהאַרציקע דייטשפּאַטריאָטן ,גערמאַניש שאָװיניסטיש .זיי
קענען פאַרדייען אויך אַ רוסיש ביכל ,ווען זיי קריגן עס אומזיסט .פאַרשטייט
זיך ,אַן זיי זיינען ניט געווען אַזױ ,אינטערנאַציאַנאַליסטיש? אַז זיי זאָלן זיך

*) דאָרט ,זי פוד.
* )56דאָרט ,ז' .18

|
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איינקויפן

דוסישע

ביכער

|

ווען זיי לייענען

|

גאָרדין

אַ בא

זיי ניט ,אָדער באַצאָלן פאַר די בי-

כער דעם ,דוסקי פּראָגרעסיוני סאִיוז" און פּטור אַן עסק .אַזױ ווייט איז זייער

,אינטערנאַציאָנאַליזם" ניט גענאַנגען ,אָבער אויף צונעמען עפּעס ביי יענעם ,ווען
יענער געהערט צוֹ אַן אַנדער עטנישער גרופּע און אַן אַנדער לשון אָדער ריכ-
טיקער אויף נים צוריקנעבן דאָס פאַרנומענע
ליסטיש געשטימט זיינען זיי יאָ געוען.

אויף

פיל אינטערנאַציאָנאַ-

אַזױ

בכלל זאָל דאָ אַנב אורחא באַמערקט וערן אַז ווען עם איז געקומען צו
דעם ריכטיקן פייער-פּרואוו ,ווען די נעשיכטע האָט נעשטעלט פֿאַרן גרויסן נסיון,
איך וינק אָן אויף דעם אויסברוך פון
האָבן װײיניק אויסגעהאַלטן די פּראָבע,
ווען דער צוייטער אינטערנאַציאַנאַל פון די סאַצואַליסטישע
קריג אין ,4191
פּאַרטײען איז צעפאַלן .װוי ער װאָלט געווען אַ שטיבעלע געבויט פון קאָרטן ,און
איך מוז צוגעבן אַז װאַרפן אין זיי שטיינער מענ דער װאָס איז אַלֵיין אָן זינד.
צווישן די אַנאַרכיסטן זיינען אויך געווען אַזעלכע װאָס האָבן זיך אַרױסנעזאָגט
פאַרן קריג אויף דער זייט פון זייער רענירונג ,אַזױ אַז מען האָט זיי לייכט
 געקענט באַשולדיקן אין סאַציאַל-אָדער אַנאַרכאָדפּאַטריאָטיזם ,גענוג צו דערמאָ-נען דעם באַרימטסטן אַנאַרכיסט-קאָמוניסט ,פּיאָטער קראָפּאָטקין און אויך ש ,י-.ן
אַליין .אָבער דאָ האַלטן מיר ערשט ביי  ,8881אַזױ אַז קיינער האָט יענע קא'
טאַסטראָפע מיט איר דיסקרעדיטירונג פון דעם ניט נענונ טיף-איינגעװאַרצלטן
ניט גענוג האַפטיקן אינטערנאַציאָנאַליזם סיי פון די פאַציאַליסטן און סיי פון
די אַנאַרכיסטן גאָרניט געקענט אַנטיציפּירן ,פאָרויסזען ,ווען ער זאָל האָבן אפילן

צען גייסטיקע אויגן אין קאָפּ.

|

|

|

בכל? איז די גאַנצע געשעעניש ,אויף וויפיל עס האַנדלט זיך װעגן דעם
פאַרכאַפּן פון די ביכער ,עפּעס אַזעלכעס װאָס עס װאָלט ניט געלוינט אפילו צו
/דערמאָנען ,איך שטע? מיר פאָר אַז די ביבליאָטעק איז ניט װערט געוען קיין
תרפּ"ט אַלפים דאָלער ,מסתמא איז עס געווען אַן אָרעמער צונויפזאַמ? פוֹן בי-

כער װאָס בלויז גראַנדלאַקװענטיש האָט מען עס געקענט אֶנרופן ב,יבליאָטעק".
אָבער רי עטלעכע ביכער זיינען ביי די מיטנלידער געווען טייער וייל זיי האָבן
זיי נעשאצט ניט לויט זייער מאַרק-װוערט נאָר לויט די שוועריקייטן ,לויט דעם
אָפּפער װאָס זיי האָבן געמאַכט ווען זיי האָבן זיך צונויפגעלייגט און מיט גרויס
אָנשטרענג צונויפגעקליבן צווישן זיך די סומעס אויף וועלכע זיי האָבן זיך
איינגעהאַנדלט אָט דעם ,געווער" אויף צו באַקעמפן פינצטערניש ,אַבערגלױבן,
טראַדיציע און אָפּגעשטאַנענקײט,
טשיקאַווע איז צו באַצײיכענען אַז אָט דער נישטיקער עפּיזאָד פון צוישן
גרופּן-צאַנקערייען האָט געמאַכט אויף ש .י-ן ,װאָס איז געווען אין יענע יאָרן
געװאָלט אַז אַלץ זאָל פאָרקומען וי עס באַדאַרף צו זיין
אַ פּערפעקציאָניסט ,
לויט די פֿאָדערונגען פון שטרענגער עטיק ,א שטאַרקן רושם אוֹן האָט אים
באַפעסטיקט אין זיין קעגנערשאַפט צום סאַציאַלידעמאַָקראַטיזם ,און אים אַוװעק-
געשטעלט-מיט ביידע פיס און טיפער איבערצייגונג אין לאַגער פון די אַנאַר -
כיסטן ,קלייניקע ,נישטיקע געשעענישן װאַקסן אַמאָל אויס סוביעקטיוו ,אין אִפּ-

ט.

יאַנטָװסטי

--

זײן

לעבן,

קֶעמפן

טון

|
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שאַיץ פון אַ מענטשן װאָס געפינט זיך אין אַ געוויסער שטימונג און נעמען אָן
גיגאַנטישע פּראָפּאָרציעס ,מענלעך אַז נראָד אין דעם מאָמענט האָבן די צויי
קעגנגעזעצטע װאָגשאָלן אין וועלכע עם זיינען געלעגן סאַציאַלדדעמאָקראַטיזם און
אַנאַרכיזם געווען שיער ניט באַלאַנסירט און אָט דער לויט אָדער אונץ פון מיס-
האַנדלונג מצד פון די סאַציאַל-ידעמאָקראַטן האָט גענעבן אַ צי אַרונטער די אַנאַר-
כיסטישע װאָגשאָל ,ש ,י ,איז דעמאָלט געווען בסך-הכל פיר און צװאַנציק יאָר
אַלט און איז געווען זייער סענסיטיוו .ער האָט ניט נעקענט פאַרליידן קיין עוולות,
וי קליין זיי זאָלן ניט זיין האָבן זיי אין זיינע אוינן אויסנעזען צו זיין קאַלאָ-
סאַל ,אַ שפּרענקעלע אין ביי אים געווען אַ פלעק .אַ טראָפן װאַסער איז געווען
|
אַ שפּריץ-רעגן.
ש ,י .איז דעמאָלט געווען אַן אױסגעשפּראַכענער אידעאַליסט-עקסטרעמיסט
אָן קיין דערפאַרונג אין אינטער-פּאַרטײיאישע צאַנקערײען און ער האָט דערזען
אין אָט דער מינדערװוערטיקער האַנדלונג די גאַנצע קאָרופּטירטקײט ,פאַרדאָרבנ-

,עמאָראַליזאַציע?
קייט ,ד

פוֹן דער

סאַציאַל-דעמאָקראַטישער

פּאליטיקאַנישקײט,

אַן מע וויל זעט אין אַ טראָפּן זיך אָפּשפּינלען אַ האָריזאָנט,
פון דער דיסטאַנץ פון אַ היפּש ביס? יאָרן און אין ליכט פון גרויסצוניקע
פאַרברעכערישע טועכצן ,װאָס נעפינען זיך אין דער פּלאָנטערניש פון צווישנ-

פּאַרטייאישע אוֹן אינערפראַקציאַנעלע רייסערייען  ---קריגערייען ,װאָס זיינען דער-
גאַנגען צו הינריכטוננען ,פאַרשיקונגען אויף יאָרן קאַטאָרנע פון אידעאַלאַנישע
קעגנער -- ,זעט אויס אָט דער סכסוך וועגן אַ פְּאָר ביכלעך מיקראָסקאָפּיש קליין,
|
|
נישטיק און אפילו קאָמיש.
אָבער ניט אַזױ האָט דעמאָלט געקאַנט קוֹקן אויף דעם ש .י,
אָט דעם דריגראַשענעם ,פאַרכאַפּ" געזען פאַרשוועכונג פוֹן דעם
יושר ,װאָס איז דריינלידערדיק; באַטײט פרייהייט ,גלייכהייט אוֹן
קייט .בקיצור ,זיך אויסצודריקן ביבליש העברעאיש ,ער האָט דאָ
,פלנש בנבעה" ,אַ גרויס אומפאַרנעבלעכן פאַרברעבן,

ער האָט אין
פּרינציפּ פון
ברידערלעב-
דערבליקט אַ

פּאַרשטײיט זיך ,ווען איצט װאָלט פּאַסירט עטװאָס ענלעכס ,װאָלט עס
קנאַפּ װאָס געווירקט אויף מיין אַרט דענקען .אין דעם נאַנג פון מיין ווייטער-
דיקן לעבן האָב איך געלערנט ,אַז מע קאָן ניט און מע טאָר ניט אורטיילן אי-
בער לערעס און פּרינציפּן לויט דער האַנדלונג פֿון זייערע אָנהענגער ,מיין לעבנס-
דערפאַרונג האָט מיך געלערנט אַז אויך אַנאַרכיסטן האַנדלען אָפט זייער שלעבט,
|
ניט אַכטנדיק אויף זייער גרויסן אידעאַל..

אָבער צו יענער צייט ,ווען איך בין נאָך געװוען אַזױ יונג ,ווען איך האָב
נאָך ניט געקאַנט אָפּטיײלן איינעמס פּרינציפּן פון זיינע האַנדלונג אין לעבן,
האָט דער דאָזיקער אומנערעכטער אורטייל פון דער סאַציאַליסטישער פּאַרטײ
מיר נעמאַכט פֿאַרהאַסן דעם גאַנצן סאַציאַל-דעמאַקראַטיזם ,באַזונדער האָט עס

מיר געערגערט ,ואָס אין דער גאַנצער פאַרזאַמלונג האָט זיך ניט געפונען קיין
איינציקער ,וועמען דער גערעכטיקייט-געפיל זאָל צווינגען זִיך שטעלן אויף אונד-
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אבא

גאָרדין

זער זייט ,כאָטש איך בין געווען

זיכער ,אַז נאָר אַ סך צוישן

זיי האָבן סימ-

פּאַטיזירט מיט אונדז")* ,
לאָמיר קלאָר מאַכן .מע קען ניט אורטיילן איבער לערעס און פּרינציפּן לויט
דער האַנדלונג פון זייערע אָנהענגער ווען זיי קומען וי יחידים .װאָרעם אין אַזאַ
פאֵל קענען מיר זאָנן ,אַן אָט די גענעבענע אַדעפּטן זיינען איינפאַכע היפּאָקריטן,
אויף תלמודישן לשון הייסט עס ,זיי האַנדלען וי זמרי און בעטן באַלױנונג
וי פּנחס )=* ,אָדער אַז זי זיינען פּשוט ניט אויסגעהאַלטן ,זיי כאַפּן אונטערו'י-:

קעגן די פּרינציפּן ,װאָס זיי דינען בלוין מיט די מיילע-

דיקן ,זיי פּאַרברעכן

אָדער מיט די קעפּ ,אָבער ניט מיט זייערע הערצער.

און אויף דעם איז פאַראַן

דער ביבלישער פאַרענטפער אין ,עס איז ניט פאַראַן אַ מאַן אַזאַ צדיק אויף
דער װעלט װאָס זאָל כסדר טאָן גוטס און גיט זינדיקן" )**". דער גייכט אין
װיליק אָבער דאָס לייב איז שוואך )4 .די מאָראַלישע לערע איןז ניט שולדיק וועז
דער מאָראַליסט פאַרברעכט קעגן איר ,ער איז דער שולדיקער ,ניט זי .די איין-
ציקע פראַנע װאָס שטעלט זיך ביי .אונדז דעמאַלט איז וי װאָלט אָט דער סו-
ביעקט געהאַנדלט ווען ער אָנערקענט ניט אָט די לערע בעסער צי ערגער ,צי האט
די לערע בכלל אויסגעאיבט אויף אים א ווירקונג צוֹ בעסערן ,פאַרפיינערן זיינע
זיטן .דאָס איז אַלץ גערעדט וװעגן יחידים ,װאָס זיי זיינען פּאַראַנטװאָרטלעך
קיינער קען ניט באַשולדיקן דעם קריסטנטום
פאַר זייערע מעשיב װווי יחידים.
אָדער דער עװאַנגעליע ,ווען אַ קריסט פירט זיך אויף ניט װי געהעריק ,ויפ
דאָס קריסטנטום קען זיין כשר וישר און דער קריסט קען זיין אַן אויסוואורף
װאָס רופט זיך מיט א נאָמען װאָס פּאַסט גאָרניט פאַר אים און זיינע האַנדלונ-
גען ,אָבער ווען די קירך וי אַ גאַנצע ,דער אָרנאַניזירטער ציבור פון קריסטן ,די
וייזט אַרױס געוויסע באַ-
קאָנקרעטע פאַרקערפּערונג פון קריסטנטום האַנדלט,
שטימטע הנהגות ,דעמאָלט װאַרפט איר האַנדלונג א רעפלעקסיע פוֹן ליכט אָדער
פון שאָטן אויף דער לערע אין איר היסטאָריש:אָנגענומענער ,היסטאָריש-פונק-

ציאַנירנדיקער אַנטפּלעקונג .ווען די קירך האַנדלט שלעכט ,אוממאָראַליש ,פאַר-
ברעכעריש ,דעמאָלט איז קיין צווייפל ניט ,אַז די לערע ,װאָס זי פאַרשפּרײט,
פּרעדיקט ,אוֹן פון וועלכע זי דעדקלערט זיך פאַר אַן אָנהענגערין ,אין פעלער-
האַפט ,איז צעגעסן פון חסרונות ,אַנטהאַלט עפּעס אַזעלכעס װאָס מאַכט זי
שעדלעך הגם אויף דער אויבערפלאַך זעט מען עס ניט ,הנם פון ערשטן בליק

זעט זי אויס צו זיין פּערפעקט .אויף אַ גאַנצער קירך קען ניט נילטן דער תירוץ

װאָס האָט גענאָלטן בנונע דעם יחיד-אָנהענגער.
די קירך וי אַן אָרגאַניזירטע
ן
איינהייט איז די אויסטייטשערין און פאַרטרעטערי
ן
ו
א
פאַרקערפּערונג פון קריסטנ-
טום ,און אויב זי האַנדלט פאַרברעכעריש זאָגט
ס
ע
ת
ו
ד
ע
אַז ,ניט קוקנדיק אויף
)

דאָרט,

ו' ,28

**) סוטה,
***) קהלה,

 )8מחיט,

כבב.

,62

ז .כ; מלכים
,18

א.

ח.

מ,

ש .יאַנאָװסטסי  --זײן לעבן ,קעמפן א

דעם װאָס קריסטנטום
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זעט אויס צו זיין מאָראַליש געזונט ,איז באמת דעפעק-

טיוו ,אומגעזונט ,קראַנקהאַפט און שעדלעך ,מע קען ניט און מע טאָר ניט אֶפַי
י
טיילן די האַנדלונגען פון דער לערע און פּרינציפּן-דערקלערונג,
מע קען ניט זאָנן קאָמוניזם ,באָלשעװויזם אין פיין אוֹן גוט נאָר די באָל-
שעוויקעס ,די באָלשעוויסטישע פּאַרטײ טוינ ניט .,די חסרונות פון דער פּאַרטײ
מוזן האָבן זייער אויסקוועלונג אין דער לערע ,װאָרעם אויף דער לערע האָט
זי האָט די פּאַרטײ דערצוינן און אויב די
זיך די פּאַרטײ אויפנעהאָדעװעט.
פּאַרטײ האַנדלט פאַרברעכעריש  --איז עס אַ באַווייז אַז די לערע אין פֿאַר-
0
ברעכעריש ,פאַרפירעריש.
די שלעכטע האַנדלונג פון א יחיד ,א סאַציאַל-ידעמאַקראַט ,אָדער אַן אַנאַר-
כיסט ,קען ניט װאַרפן קיין שאָטן אויף דער לערע פון סאַציאַלידעמאַָקראַטיזם
אָדער אַנאַרכיזם ,ווייל קעגן דער שלעכטער האַנדלונג פון איין צעפוילטן ,פאַלְשן,
אומערלעכן צונעטשעפּעטן סאַציאַל-דעמאָקראַט אָדער אַנאַרכיסט וועלן מיר ברענ-
נען די שיינע הויך-מאָראַלישע האַנדלונגען פון אַנדערע סאַציאַליסטן און אַנאַר-
כיסטן און די שלעכטע האַנדלונג ווערט אויף אַזאַ אופן אַנולירט אַראָפּנע-
| װואָרפן פון די װאָנישאָלן ווען מע גייט ווענן אויף אַ משקולת די טונגט ,די
גוטסקייט פוֹן סאָציאַליזם אָדער אַנאַרכיזם ,נאָר אַנדערש איז די לאַנע ווען עס
רעדט זיך וועגן דער האַנדלונג פון אַ סאַציאַלדדעמאַקראַטישער פּאַרטײ אַלס אַ
גאַנצע און גענומען היסטאָריש דורך א היפּשן פּעריאָד פון צייט ,א האַנדלונג
װאָס איז סימפּטאָמאַטיש פאַר דער פּאַרטײליניע און פּאַרטי-פּרצוף-פּנים .אין
אָט דעם פאַל מוזן מיר אורטיילן די לערע און פּרינציפּן לויט די האַנדלונגען
װאָרעם די לערעס און די פריני
פון די פּאַרטײען װי גאַנצע קערפּערשאַפטן,
ציפּן באַשטימען ,באַװוירקן די האַנדלונגען .גיבן די דירעקטיוון ,דיקטירן די מע-
טאָדן פוֹן אויפפיר ,זיינען די ווענווייזער און שטענ-אויסטרעטער.
אין דעם דאָזיקן פאַל ,דעם פאַרכאַפּ פוֹן ביכער ,ואָס אין פאַר זיך גע-

נומען אַ קלייניקייט ,אַ שווה-פּרוטה-רויבעריי ,וועגן װאָס עס װאָלט ניט געלוינט
צו פאַרלירן אַ ואָרט ,איז גערעכט ש .י .וען ער וייזט אָן און שטרייכט אונ-
טער דאָס ואָס די פּאַרטיי-דיסציפּלין האָט אַרױפנעטאָן אַ צוים אויף די מוי-
'לער פון אירע מיטגלידער ,װאָס האָבן נעפילט אַז אַן עוולה ,א געמיינהייט אין
זיי האָבן ניט געװאַנט'
באַנאַנגען געװאָרן און דאָך האָב זיי עס פאַרשווינן.,
|
צו האַנדלען לויט דעם דיקטאַט פון זייער געוויסן און פאַרשטאַנד,
אויב פולע דיסציפּלינלאָזיקײיט איז ,זיכער ,אַ חסרון ,אין אָבער צופיל
דיסציפּלינירטקייט ,מעשה זעלנער ,זיכער אַ גנװאַלדאָװונער פעלער .,היפּערטראָפיע
איז אין דעם פאַל ערנער פון אַטראָפיע .אַזעלכע פּאַרטײען זיינען אַ שעדלעכער
געוואוקס אויפן סאָציאַלן קערפּער ,זיי עסן אויף די איינצלנע געזונטע צעלן.
זיי פאַרגװאַלטיקן דאָס געוויסן און באַוואוסטזיין און ווילן פון דעם פרייען
יחיד ,זיי אויטאָמאַטיזירן זייערע מיטגלידער ,רעדוצירן זיי צוֹ געהאָרכזאַמע פּאַר-
טייאישע ראָבאָטס .בנונע פּאַרטײען פון אָט דעם מין דאַרף מען ניט גיין אונ-
טערזוכן זייערע מעשים בכדי זִיךְ צו דערקונדיקן צי זייערע לערעס זיינען נוצ-
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לעך צי שעדלעך פאַר געזעלשאַפּט .זייער עצם מהות ,זאָגט עדות ,אַן זי
זיינען אַ געפאַר פאַרן פאָרשריט פון דער מענטשהייט .זיי אַלאַרמירן הויך אויפן
קול װועגן דער סכנה ,װאָס זייערע לערעס און באַנעמונגען שטעלן פאָר פאַר
דער ווייטערער פרייער אַנטװיקלוננ פון דער געזעלשאַפט און פאַר דער געדיי"
אונג פון יחיד ,זיי דעמאָנסטרירן אַז פּרייסישער מענטשנפרעסערישער יונקעריום
אין דער פאָרעם פון אַן אָרגאַניזירטן מיליטאַריזירטן אומדערטרעגלעכן פאַנאַי
טיזם פאַרכאַפּט דעם תחום פון ציווילן לעבן און אפילו דעם געביט פון גע. -
זיי פאַרפּעסטן די אידעאָלאָנישע לופט אַרום זיך און
דאַנק .,מיט איין װאָרט,
זיי טראָגן טויט ,פאַרזייען אומקום פאַר אַלע פריי-פרידלעכע מענטשן און אינס-
טיטוציעס,
|
און אָט דער אַקט ,פאַר זיך א נישטיקער ,האָט געעפנט ש .י-ן די אוגן
און ער האָט דערזען דעם תחום פון דעמאָראַליזאַציע ,אין וועלכן אָט די פּאַר-
טייען מיט זייער פאַרפלוכטער דיסציפּלין ,װועלן אַריײנשלײדערן דעם טייל פון
דער קעמפנדיקער מענטשהייט װאָס האָט געדאַרפט זיין דער אַװאַנגאַנד פון דער

פּראָגרעסיווער

געזעלשאַפט .ש .י .האָט דאָ שוין דערשפּירט,

הנם ניט דייטלעך

קלאָר ,דעם צוקונפטיקן באָלשעוויזם מיט אַלע זיינע סאַטורנישע ,מענטשנקיג-
דער-פרעסערישע מעשים תעתועים .ער האָט זיך אָפּגעקערט פון אָט דעם קלאָמ-
פערשטן סאַציאַל-דעמאַקראַטיזם ,װאָס האָט געטראָגן אין זיך די מיקראָבן פוןמערדערישן ,באנדיטישן לעניניזם און קאַניבאַליסטישן סטאַליניזם .ש .י .שטעלט
דעם טראָפּ אויף דעם מאָמענט פון דיסציפּלין ,װאָס פאַרקריפּלט די רוסישע
פרייהייט-קעמפער ,פאַרדאַרבט זייער זעל און פון װויסטע קאַליקעס װאָס קען מען
ש .י .קערט זיך
דערװאַרטן אויב ניט אַ פאַרקריפּלטע צעמזיקטע אַרדענונג.
אַװועק פון זיי קאַטעגאָריש און אַנטשלאָסן און דאָ הייבט זיך אָן זיין צוקונפ-
טיקע אױיסגעשפּראָכענע אומקאָמפּראָמיסלעכע קעגנערשאַפט צום רוסישן באָל-

שעוויזם און צו זיין איבערפּלאַנץ אין דער פאָרעם פון לינקיזם אויף דער יידי"

שער יוניאָן-גאָס אין אַמעריקע מיט אַ סך יאָרן שפּעטער,
|
אַ שטיקל צייט נאָך דעם פּסק-דין פוֹן דער סאַציאַליסטישער פּאַרטײ האָט
נאָך דער ,רוסקי פּראָגרעסיוני סאִיוז" עקזיסטירט, .אונדזער האָפענונג צו גע-
פינען גערעכטיקייט האָבן מיר נאָך אַלֶץ ניט אויפגעגעבן ,מיר האָבן זיך גע-
ווענדט צו די רוסישע רעװאַלוציאָנערן אין זשענעווע און אין בערן ,מיר האָבן
אין לאַנגע און קלאָרע בריוו דערקלערט זיי אונדזער סכסוך מיט מילערן ,און
אויך װי ער האָט געהאַנדלט ,און זיי געבעטן משפּטן צווישן אונדן און אים..
אָבער זיי האָבן מיט קיין (איין) װאָרט ניט געענטפערט און מיר אַלע האָבן
דעמאָלט געפילט ,אַז אויך צווישן די רוסישע (װאָס האָבן נאָכנגעטאָן די פּרייסישע)
אַז די שרעסלעכע
פרייהייט-קעמפער קאָן מען קיין גערעכטיקייט נים געפינען;
|פּאַרטײאישקײיט און די דיסציפלין (אונדזער אונטערשטרייבונג) מאַכט זיי טויב

און בלינד")* .
*} ,6

י-ס

ציטירט

בוך,

'
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איך צווייפ? צי אַלע האָבן דעמאָלט שוין דערפילט אַז ביי די רוסישע קלאָט-
און אַז זי
פּערשט פרייהייט-קעמפער קען מען סיין גערעכטיקייט ניט געפינען.
גייען ניט איינפירן דעם גענאַרטן מאָראַליש-געזונטן איינשטעל ,און אַז דאָס אומ-
גליק לינט אין דער אייזערנער דיסציפּלין װאָס זיי האָבן איינגעפירט אין זייער
פּאַרטיייפירונג ,אָבער ש .י .מים זיין שאַרפן .בליק ,מיט זיין ראיה וואָס האָט וי
מיט רענטגען-שטראַלן אַדורכגעבליקט די רוסישע גימנאַזיע ,האָט שוין דאָ דער-
זען די שרעסלעכע פּאַרטײיאישקײט און דיסציפּלין װאָס מאַכט די רוסישע פּאַרמײ

|

מענטשן פאַר בלינדע און טויבע געװיסנלאָזע פאַנאַטיקער...

:
לפנוננען
אַָ ר
פא
אין זיינע מעמואַרן באַמיט זיך ש ,י .צו דערקלערן אונדז וי אַזױ ער אין
געװאָרן אַן אַנאַרכיסט ,.דאָס איז איבעריקע מי ,ער איז געווען אַן אַנאַרכיסט נאָך
איידער ער האָט געוואוסט

אַז עס איז פאַראַן אַזאַ לערע און אידעאל וי אַנאַר-

כיזם .ער זאָנט אַז ער האָט זיך נעקווענקלט ,זיך געװאַקלט צווישן די צויי פֹּאַ-
ליוסן פון סאַציאַלידעמאָקראַטיזם און אַנאַרכיזם,

,איך האָב נאך דאָ זיך שטאַרק געװאַקלט צװישן סאַציאַל-דעמאַקראַטיזם
,אָלקס-צייטונג" פון יענער צייט און אירע טעאָ-
און אַנאַרכיזם ...לייענענדיק די פ

רעטישע אַרטיקלען איבער סאַציאַל-דעמאָקראַטיזם ,פלעג איך זיך פילן שטאַרק גע-
נייגט צום אַנאַרכיזם ,פאַרקערט ,ווידער ,לייענענדיק די אַנאַרכיסטישע ,פרייחייט",

האָב איך זיך געפילט שטאַרק אָפּנעשטױסן

פון אַנאַרכיזם")*.

אָבער אין האַרצן האָט גענאָגט אַ צוייםל? :זיינען זיי ,די סאַציאַלידעמאַ-
קראַטן ,ניט צומאָל נגערעכט ,סיי אין זייער טאַקטיק און סיי אין זייער טעאָ-
|
ריע?" **)

דער אמת איז ,אַז ער האָט קיין ברירה ניט געהאַט .ער האָט קיין אַנדער
זאַך ניט געקענט ווערן וי בלויזן אַן אַנאַרכיסט ,זייענדיק ראַדיקא? געשטימט.
דער ענין איז זייער פּשוט :אַז מען אין פאַר אַרבעט אין קאַמף קענן קאַפּיטאַל
אוֹן אין דער זעלביקער צייט אין מען פֿאַר פרײהײט,

דאָס הײַסט

מען אין ניט

גרייט זי צו פאַרשאַכערן פאַר אַ קלאָמפּערשטער גלײַכהייט ,פאַד אַ פאַלשן צו-
צי מע רופט זיך

זאָג צו לייזן די אַרבעטער-פראַגע  ---איז מען אַן אַנאַרכיסט,
ביי דעם נאָמען צי מע רופט זיך ניט ביי דעם נאָמען.
ער האָט זיך בשום אופן ניט געקענט אַרינפּאַסן אין דער סאָציאַלידעמאָ-
|
קראַטיע .ער האָט פּשוט קאַָנסטיטוציאַנעלפּסיכאָלאַניש ניט געקענט אָנטאָן און

טראָגן דעם צװאַנגיאָך פון זייער אייזערנער דיסציפּלין ,ער אין געווען א געבאָ-
| רענער אַנאַרכיסט ,ער האָט ניט געדאַרפט קיין שטודיום מאַכן דערפאר .װאָס
*) דאָרט ,זי .18
*) דאָרט ,זי .601
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ער באַווייזט אונדז איז װאָס האָט אים באַוואוינן צו ווערן אַן איבערנגעגעבענער
פּראָפּאַגאַנדיסט פּון אַנאַרכיזם ,זיך אָפּנעבן אין גאַנצן אָט דער הייליקער אַרבעט,
מיט לייב און לעבן זיך אַװעקשענקען דער באוענוננ פאַר אַ לעבנלאנג .דאָס
פאָדערט אַ דערקלערונג ,און ער גיט עס אונדז .און אויך װאָס האָט אים נע-
טריבן זיך צוצונרייטן צו זיין שליחות פון אַ פּראָפּאַנאַנדיסט ,זיך אויסשטאַטן
וי געהעריק פאַר אָט דעם נעשטעלטן צועק.
לויט זיין ערות-זאָגונג האָט די הינריכטונג פון די אַנאַרכיסטן ,די שיקאַנער
מאַרטירער געגעבן אים אַן אַנטשײדנדיקן שטויס אין דער דאָזיקער ריכטונג ,און
מער וי אַ שטויס ,זי האָט זיך ווי אַרויפנעליינט אויף אים מיט אַ באַצװינגנדיקן
כוח .װוי זיי ,די קדושים ,װאָלטן עס אים אָנגעזאָנט אין זייער צוואה אוֹן גע-
מאַכט אים פאַר זייער גייסטיקן יורש.
,בין איך געזעסן אין מיין קליין צימערל ..,און געלייענט די רעדעס פון
די שיקאַגער מאַרטירער .איך האָב געלייענט און געויינט ,געוויינט װי אַ קליין
קינד ,די טרערן האָבן זיך געשפּאַרט פון די אויגן ,כאָטש איך האָב נעפילט וי

קינדיש דאָס איז .װאָרעם ואָס קענען טרערן העלפן?

אָבער איך האָב זיך ניט

געקענט באַהערשן ...איך האָב יענע נאַבט מיט אַן אויג ניט צונעמאַכט ,און איך
האָב דעמאָלט ,ליננדיק אויף מיין שמאָל בעט? געגעבן זיך אַ שבועה פאַרצוזעצן
דעם קאַמף פון די נאָבעלע מאַרטירער מיט אַלע כוחות װאָס איך על פאַר-
ימאָגן,
און מיין גאַנץ ביטער לעבן איז דער שטאַרקסטער עדות ,אַז וי ווייט מעגלעך
האָב איך מיין שבועה געהאַלטן ..קיין אַנדער ציל אין לעבן וי פּראָפּאַנאַנדירן

|
דעם אַנאַרכיזם האָב איך ניט געהאַט"" =)
די שיקאַגער מאַרטירער זיינען געהאָנגען געװאָרן דעם עלפטן נאָוו'.7881 ,
דער קאַמף אין אָנגעגאַנגען פאַר אַן אַכטישעהיקן אַרבעטסטאָג ,די אַרבע-
טעד זיינען אַרױיס אין סטרייק, ,די ביטערסטע אַטאַקע אויף די סטרייקערס איז
פארגעקומען ביי דער דרעשמאַשינען-פאַבריק פון מעקאָרמיק אין שיקאַגע .די

פּאַליציי אוֹן פּינקערטאָנס האָבן קאַלטבלוטיק אָפּנעפײערט אַ זאַלפּ פון קוילן אין
אַ פאַרזאַמלטער גרופּע פון סטרייקערס ,-טויטנדיק פיר און פאַרוואונדנדיק אַ פּאֶר
צענדליק אַנדערע .צו פּראָטעסטירן קעגן אָט דער נװאַלטטאַט פון דער פּאַליצײ
איז שנעל פאַררופן געװאָרן א מיטינג אהייןימארקעט-סקווער אויף דעם 45טן

מאַי  ..,6881אַ באָמבע איז געפאַלן אין די רייען פון די פּאַליצײילייט און האָט
עקספּלאָדירט מיט אַ מוראדיקן קראַך ,זיבן פּאַליציאַנטן זיינען דערהרנגעט גע-
װאָרן און זעכציק פאַרוואונדעט .צווישן די אַרבעטער זיינען געווען פיר טויטע
און פופציק פאַרוואונדעטע ,,.אַלבערט פּאַרסאָנס ,אוינוסט שפּיז ,רעדאַקטאָר פון
דער שיקאַגער ,אַרבעטער צײיטוג ,אַדאָלְף פישער ,געאָרג עננעל ,לואיס לינג,
מיכאָעל שװאַב און סעמועל פילדן זיינען פאַרמשפּט געװאָרן צום טויט ,און אָס-
קאר נעבע איז פאַראורטיילט געװאָרן צו פופצן יאָר נעפעננעניש .דער אורטייל

*) דאָרט ,ז"יז  - 001וסן.
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פון שװאַב און פילדן אין שפּעטער אומנעביטן געװאָרן פוֹן טויט אויף ?עבנס-
לאַנגער תפיסה .לינג ,דער יונגער און פאַרביסענער רעבעל ,האָט פאָרגעצויגן זיך
אַלין צו נעמען דאָס לעבן .די אַנדערע פיר האָבן געפונען זייער טויט אויף
דער תליה.
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פּראָצעס און דער אורטייל זיינען געווען ...קיין
מען אורט
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פון דעם שפּעטערדיקן גאַװערנאָר פון אילי-

נאִיס ,דזשאַן פ .אַלטגעלט ( ...)7481-2091ער האָט אויף אַ מוטיקן אופן באַפּרײיט

(אין יאָר  )8981די אַנאַרכיסטן (פילדן ,שװאַב און נעבע) ,װאָס זיינען נאָך גע-
זעסן אין געפענגעניש ,דערקלערנדיק עפנטלעך אַז דאָס איז .,,ניט קיין אַקט פון
רחמנות ,..ער מאַכט בלויז גוט ...דעם שרעקלעכן פאַרברעכן װאָס איז באַנאַנגען

געװאָרן קענן די פאַרמשפּטע")* ,

צו אָט דעם מאָרד ואָס אין געווען אַן אָפענער פאַרברעכן קעגן אַלֶע באַ-
גריפן ,אפילו די רעאַקציאָנערסטע ,אויב נאָר נעזעצלעך ערלעכע ,פון יוסטיץ איז
צוגעקומען נאָך אַן אומשטאַנד ,יאָהאַן מאַסט דער רעדאַקטאָר פון דער דייטשער
שריפט ,פרייהייט" האָט-מספּיד געווען די אומשולדיק-הינגעריכטע אַנאַרכיסטן.
,אָבער אויף מאָרגן נאָך דעם וי מאַסט האָט זיין רעדע געהאַלטן אין די
'גיודיאָרק װאָרלד' אַרױסגעקומען מיט אַ מסירח ,אַז מאַסט זאָל האָבן אין זיין

הספּד געהעצט צו דער אויסמאָרדונג פון אַלע ,װאָס האָבן ניט נאָר דירעקט זיך
שולדיק געמאַכט
צוֹ ...איז מאַסט
די דאָזיקע
פון בוימל אויף

אין זייער טויט ,נאָר אויך פון אַלַע װאָס האָבן דערלאָזט דער-
ווידער פאַראורטיילט נגעװאָרן צו אַ יאָר געפעננעניש.
פאַראורטיילונג פון מאַסט האָט אויף מיר געהאַט די ווירקונג
פייער .עס האָט נאָך מער פאַרשטאַרקט מיין באַשלוס צו ווידמען

אַלע מיינע כוחות דער אַנאַרכיסטישער פּראָפּאַגאַנדע")** ,

וי מיר האָבן שוין אויבן געזאָנט .די געשעענישן האָבן אים ניט באַקערט
צום אַנאַרכיזם ,װאָס זיי האָבן געטאָן איז באַװעגן אים צו ווערן אַן אַפּאָסטאָל
פון אַנאַרכיזם ,אַן אומדערמידלעכער ,אַן אומאָפּשרעקבאַרער ,פאַרעקשנטער פּראָ-
פּאַגאַנדיסט פון דעם אַנאַדכיסטישן אידעאַל און אומקאַמפּראָמיסלעכער אנהענ-
גער פון דער לערע פון פרייהייט.
די שיקאַגער טראַגעדיע האָט באַאיינפלוסט אַ סך מענטשן און האָט זיי גע/ -
נעבן אַ שטופ צו דער אַנאַרכיסטישער געזינונג.
|
פרעגט זיך די פראַגע צי פאַרפאָלנונגען שטערן אָדער טראָגן צו צוֹ דער
פאַרשפּרייטונג פון דער לערע ,װאָס ווערט געפּריידיקט פון די מאַרטירער מיט אַנ-
דערע ווערטער ,צי ,דאָס שטאַרבן אויף ,קידוש השם" ,וי די רעליניעזע יידן
באַצײיכענען אָט דעם אַקט פון מאַרטירערײ ,זיך מקריב-זיין פאַר אַן אידעע ,גיט
דער אידעע מער שאַנסן פאַרשפּרײט צו וערן צװישן ברייטערע קרייון ,אָנגענו-
*) ,רעדעס פט די שיקאַגער מאַרטירער",
 ,33591 ,9גייאָרק.
 )5ש .י ,ציטירט בוך ,זי ,301

פאָרװאָרט פון א .בערקמאַן

זין

|

סו1

אבא

גאַ הדין

מען צו וערן און דערנאָך אויך פאַהווירקלעכט צו וערן ,פאַרוואנדלען זיך אין
אַ באַשטאַנדטײ? פון סאַציאַלן לעבן ,יא אָדער ניט?
ניטשע מאַכט חוזק פון דעם געדאַנק פון שטאַרבן אויפן קרייץ .ער דריקט

זִיך אויס איןזיין (0גזס ,60021 11אותו האיש) ד,אָס איז דער מאַן ,זייער ציניש
פערד-גנב
ווענן דעם ענין ,ער זאָגט :לינטשט מען דען ניט א

אַז מע כאַפּט אים?

איז װאָס באַװייזט עס אַז פערד גנבענען איז אַ הייליקע באַשעפטיקונג?

ניטשע

אַ פֿאַרברעכן קענן דעם עטאַבלירטן געזעץ אין א
צעמישט דאָ צוויי השנות;
געגעבענער געמיינדע דורך דעם אַרונטערלאָזן זיך נידעריקער פון דער קאַנװוענ"
ציאָנעלער יורידישער נאָרמע; אין אַזאַ פֿאַל קומט הינריכטונג װי א שטראָף

פּצושדעקן די פּראָספּעקטיוע פאַרברעכער( .מיר גייען ניט אַריין אין דעם צי
,מען ישמעו וייראו", ,למען .יראו ולא יזידו עוד" האָט טאַקע געהאַט די
דער ל
דערװאַרטע פעולה) ,אוןדאָס פאַרברעכן קעגן דעם געזעץ פון דער רעגירונג
דורך אויפהייבן זיך איבערן נעזעץ ,איבער דער עטאַבלירטער ריר נאָרמע,
אוןדאָס
וועלכע פון אַ העכערן מאָראַלישן שטאַנדפּונקט איז אַליין אַ פאַרברעכן,
פאַרברעכן קענן איר ווערט א טוננט ,צו עטאַבלירן אַ העכערע נאָרמע ,איער
טוט עס אויס ענאָאיסטישע מאַטיוון ,דער צוייטער טוט עס לטובת זיינע מיט-
|
|
מענטשן.
אייגנטלעך קען זיך ניטשע פארענטפערן מיט דעם ,װאָס ער באַטראַכט טאַ -

קע דעם נאַנצן קריסטנטום

וי אַ פאַרברעכן אין פּשוֹטן קרימינאַלן טייטש פון

|
װאָרט,
מאַרטירערטום איןז אַ קאַמף ביז מסירת-נפש ,ביזן לעצטן טראָפּן בלוט פון
קדוש ,קענן דעם איינגעפונדעװועטן סדר פון דער געזעלשאַפט ,קעגן די קאַרדי
נאַלע פאָרשריפטן פון דערלויבט און פאַרבאָטן ,מאַרטירערטום קומט איבערצופּס-
קענען אבַאַשטימטן סאַציאַלן קאָדעקס .עס באַצװעקט צו אַסרן האַנדלונגען װאָס

רעכענען זיך פאַר דערלויבטע אין אגַעגעבענער געזעלשאַפט און אויך פֿאַרקערט,
מאַרטירערטום טראָגט מיט זיך דאָס איינשטעלן זיך פאַר אַ געוויסער אי.-
דעע אָדער אידעאַל ,פרענט זיך ,איז ער קאַנדיוציוו צו דער רעאַליזירונג פון דעם
נעטראַנגענעם אידעאַל פאַר וועלכן די קדושים באַצאָלן מיט זייערע לעבנס? .
אָט װאָס ש ,י ,האָט צו זאָגן ווענן אָט דער פּראָבלעם:
,י פאָלגן פוֹן דעם געזעצלעכן מאָרד אין שיקאַגע זיינען ניט געווען בלויז
ד
אַ פינצטערע רעאַקציע ,און דערפאַר קאָן קיינער ניט זאָנן ,אַזן די שיקאַגער אַנאַר-
ביסטן זיינען געווען אין נאַנצן ביי זיך גענאַרט ווען זיי האָבן געגלייבט ,אַז זייער

טויט װעט ברענגען גרויסע רעזולטאַטן ,און װעט פאַרשנעלערן .און פאַרשטאַרקן
דעם קאַמף פאַר פרייהייט")* ,
ש .י .דריקט זיך אויס גאַנץ מעסיק וועגן דער דאָזיקער פראַנע .די מאַרטי-
רער גופא האָבן אַרױסגעװויזן פיל מער גלויבן אין דער אויפטוערישקייט פון זייער
מאַרטירערד-טויט ,און עס געזאָגט מיטן שטאַרקן ,אפילו פלינלדיקן ,װואָרט,
*) דאָרט ,זי .201
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דאָס רעדט אוינוסט שפּיז ביי דעם געריכט:
,
,אויב איר דענקט אַז איר קאָנט דערשטיקן
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אַז איר קאַנט זיי אױיסראָטן דורך דעם װאָס א
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דער תליה;
אויב איר ווילט נאָך אַמאָל אַרױפלײגן טויט
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זיי האָבן געװאַגט צו זאָגן דעם אמת  --א
ו
ן
א
י
ך
פ
אָדער אייך אַרױסצואװײזן
אונדז ,וואו מיר האָבן געזאָגט אַ ליגן --
א
י
ך
זאָג ,אויב טויט איז די שטראָף

פֿאַר פּראָקלאַמירן דעם אמת ,דאַמאָלס װעל איך שטאָלץ און מוטיק באַצאָלן דעם

קאָסטבאַרן פּרייז! רופט אייער הענקער! .דער אמת װאָס אי געקרייצקט געװאָרן
אין סאָקראַטעסן ,אין קריסטוסן ,אין דזשאָרדאַנאָ ברונאָ ,אין הוס; אין גאַפֿו-
לעאָ ,לעבט נאָך .זיי און אַנדערע ..,זיינען פאַר אונדז געגאַנגען אויף דעם דאָזיקן

וועג .מיר זיינען גרייט נאָכצופאָלנן")* ,
יט
דאַ ברענגען מיר די ווערטער פון אַדאָלפ פישער:

|

,עס װעט אייך זיין אוממענלעך צו טייטן אַ פּרינציפּ ,ניט קוקנדיק דערויף
װאָס איר קענט נעמען דאָס לעבן פון מענטשן ,װאָס נלייבן אין די דאָזיקע פּרינ-
ציפּן ,װאָס מער מע פאַרפאָלגט די ,װאָס גלייבן אין גערעכטע פּרינציפּן ,אַלץ

שנעלער װעלן זייערע אידעען פאַרווירקלעכט וערן ,צום ביישפּיל :אַרױסטראָגנ-
דיק אַזאַ אומגערעכטן און באַרבאַרישן אורטייל ,האָבן די צוועלף ערנהאַפטע מע-
נער

אין דעם ,דזשורי-קאסטן'

געטאָן מער

פאַר דער

פֿאַרשפּרײטונג

פון דעם

אַנאַרכיזם ,וי די פאַרמשפּטע װאָלטן געקאָנט אױיפּטאָן אין אַ לעבן לאַנג")+* ,

אין די דאָזיקע ווערטער איז פאַראַן אַ זיכערע באַהױיפּטונג אַז זייער מאַר-
טידערטום װועט אויפּטאָן פיל מער פאַר דער פאַרווירקלעכונג פון זייערע אידעען
וי זייער לעבן אין אַרבעט פאַרן אידעאַל װאָלט עס געקאָנט באַװײזן.

מאַרטירער זיינען גענייגט אַזױ צו דענקען .דאָס איז אַ באַשטאַנדטײ? פון

זייער מענטאַליטעט .און דאָס דינט זיי אויך וי אַ טרייסט אין זייער גרויסן אוּמ-
גליק .זיי גלייבן ,אַז אויף זייערע קברים וועלן אויסװאַקסן דעמבן-העלדן ,װאָס
וועלן פאַרזעצן זייער קאַמה ביז צום ענדנילטיקן זיג ,פּאַסירט עס טאַקע אַלע
מאָל אױ? צום באַדױערן איז דער דאָזיקער אָפּטימיזם ,די איינגעגלייבטקייט אין
ד
!ער פעולחדיקייט פון לעבנס אָפּפער-געבן ,אַ חיפּש ביסל? אַן איבערגעטריבענער,

| די פראַגע איז תמיד וי ווייט די פאַרפאָלגונגען גייען אין זייער אוממענטשלעכער

ברוטאַליטעט ,אין זייער גרויזאַמקײט .אויב זיי שטעלן זיך ניט אֶפּ פאַר דעם
עקסטרעם פון לחלוטינדיקער אױיסראָטונג פון די טרעגער פון א געוויסער אידעע
ווייזט די געשיכטע אַז דעם טריפהנעם זיג האַלט אִפּ דער פאַרפאָלנער ,אויב אָבער
דער פאַרפּאָלגער נעמט אָן האַלבע מאָסרעגלען ,ברענגט אום בלוין אַ צאָל פּרע-

דיקער פון דער אידעע ,ועלן זינן די אידעען און זייער קעמפער,

די נמרא זאָגט אַז דאָס װאָס אַחשװרוש האָט אַראָפּגענומען זיין רינג-סיגנעט
און האָט אים אַרױפּנעטאָן אויף המנס האַנט האָט אױיפנעטאָן פאַר יירישקייט

 )5רעדעס פח די שיקאָגֶער מאַרטירער ,זי 9א.

*) דאָרט ,זי .31

|
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מער

אַ ב א

װי די אַכט און פערציק

געזאָגט ביי יידן"( .מגילה

נביאים

און זיבן נביאטעס

גהָ ר דין

װאָס האָבן

נביאות

י"ז).

גמרא זאָנט אויך ,אַז די יידן זיינען געגליכן צו איילבערטן ,אַז װי פון
ידי
אַן איילבערט קען מען ניט אַרויסקריגן קיין בוימל סיידן מע פּרעסט אים ,אַזױ
זיינען ישראל ,דורך דעפּרעסיעס קריגט מען פון זיי אַרױיס אירבערגעבנקייט
צו יידישקייט" ,ומגחות 1ג)
זיי װאָלטן זיכער זיך אַזױ ניט אויסגעדריקט וועגן היטלערם פּראָגראַם פון
יידן-אױסראָטונג ,שווערע אױיסראָטערישע פאַרפאָלגונגען זיינען אַ געפאַר פאַר
יעדער אידעע.
אָט װאָס לעקי ( )8381-3091זאָגט אונדז וועגן דעם:
אין די גרויסע קאָנפליקטן צווישן אַרגומענט און פאַרפאָלנונג איז די
לעצטע געווען כסדר די טריאומפירנדיקע .פאַרפאָלגונג .,.האָט פאַרניכטעט דעם
פיינעם צוזאָג פון די אַלביגענזער; זי האָט אױסגעקאָרענעיעט יעדן שפּור פון
פּראָטעסטאַנטיזם אין שפּאַניע .פראַנקרייך איז נאָך אַלץ שיינלעך ,און איז גע-
ווען אַזױ אין דער אמתן ,דער אָנפירנדיקער שטרייטער פאַר קאַטאָליציזם אָבער
ועזנטלעכעע קאַטױלישקײיט פון פראַנקרייך איז צו פאַרדאַנקען די רציחות
דוי

פון סאַנט באַרטאָלאָמע און דעם צוריקרוף פון עדיקט פוֹן נאַנטס")* .
| דער עדיקט פפורןייהייט פון נאָטעסדינסט איז רעװאַצירט געװאָרן דעם
8טן אָקט' ,8801

| עס איז כדאי צו זאָגן אַ פּאַר ווערטער וועגן די אַלביגענזער.

מע האָט זי

גערופן די ,טולוזער אפּיקורסים" ..זיי זיינען געווען אַ סעקטע פון ,הערעטי-
קער" ,ד"ה ,זיי האָבן ניט אָנערקענט דעם פּױפּסט .זיי האָבן פאַרדאַמט די פאַר-
דאָרבנקייט פון די גלחים ,פון דעם קלעריק-שטאַנד פון זייער צייט .די פּראָי
ווינצן וואו אָט די האַלבע ,פריידענקער" האָבן געוואוינט זיינע געװען רייך,
געשטאַנען העכער פון די איבעריקע עקאָנאָמיש און זיינען געווען גוט פאַרװאַל-
טעט ,דער פּױפּסט איננאָצענט דער דריטער אין  9021האָט דערקלערט אַ קרייצ-
צוג קענן די דאָזיקע אַפּיקורסים ,פינצטערע פאַנאַטיקער פון פארשיידענע לענ-
דער האָבן גענומען אַן אָנטײי? אין אָט דעם פאַרטיליקנדיקן קריג ,ווען די שטאָט

בּעציערס אין איינגענומען געװאָרן האָט מען אויסגעהרגעט  ,000,002אין יאר 9221
האָט מען זיי כמעט אַלעמען פאַרטיליקט און פון מיטן דרייצנטן יאָרהונדערט
יי
הערט מען פון זיי מער ניט,
|
| =די גרויסע .הרינה פון די הוגענאָטן ,די פּראָטעסטאַנטן

פאָרגעקומען דעם -42ט 1אויג' .2781
הרגעט

אַרום

אַ 000,001

אין פּראַנקרייך איז

דער אָפּשאַץ אי אַן מע האָט אויסגע-

פּדאָטעסטאַנטן,

און פּראָטעסטאַנטיזם

דְרִיקט .געװאָרן אין !פראַנקרייך ,אַ הונדערט טויזנט הונענאָטן

איז

אונטער-

זיינען אַנטלאָפן

פון .פראַנקרייך ,אימיגרירט אין דער שווייץ ,אין האָלאַנד אין די ענגלישע קאָ-
. 4םס 1 11,סט ,סקס:ז 62תז װ. 11. 8061, 5//80004802ם .שש (אַ
 5781:מ00םס1,

|

ש .יאַנאָטסקי  --זין לעבן ,קעמפן אט שאַפן
לאָניעס פון צפון-אַמעריקע,

אַריינגערעכנט
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נװו-יאָרק

שטאַט,

װאו

עס

איז פאַ-

ראַן אַ שטעטל װאָס רופט זיך ניו-ראַשעל ,אַ נאָמען נאָך לא-ראַשעל ,װאָס איז
געווען די הויפּטפעסטונג פון די הוגענאָטן ,װאָס קאַרדינאַל רישעליו (-8851
 )2האָט איינגענומען אין  8261נאָך א באַלאַגערונג ,װאָס האָט געדויערט
פופצן חדשים.
אַזױ ,אַז נאָך אַן אונטערזוכונג קומט אויס אַן ש .י .איז גערעכט אין
זיין ניט טיילן דעם איבערגעטריבענעם

אָפּטימיזם פון די ,שיקאַגער מאַרטירער",

און ער זאָגט וועגן זיי בלויז דאָס ,אַז זיי האָבן זיך ניט אין גאַנצן אָפּגענאַרט,

אָבער זייערע האָפענוננען בנוגע דעם פאַרשפּרײטן

אַנאַרכיזם זיינען ניט פאַרװויקלטכט געװאָרן,

פון גרויסן אידעאַל פון

אַפּנים תליות זיינען נים דער װעג

װאָס פירט צום נצחון פון אַן אידעאַל.

:יי

=

י

רעפאָרמען

אָדער רעװאָלוציע

ש .י .איז געווען פול איינגענלייבט אַז אָט-אָט און עס קומט די וואונדער-
צייגערין .די גוטע פייע ,װאָס הייסט סאַציאַלע רעװאָלוציע ,און זי װעט עס,
מעשה נסים ,איבערבויען דעם גאַנצן בנין פון דער עקזיסטירנדיקער געזעלשאַפט,
אנהייבנדיק פון סאַמע פונדאַמענט און ענדיקנדיק מיטן דאַך ,אוב אַזױ ,אוב
מע האַלט ביי אויפריכטן אין גאַנצן אַ נייע געביידע איז װאָס פאַר אַ זינען
קען עס האָבן צו פּטרן אומזיסט צייט און ענערגיע אויף צו מאַכן דעם רעמאָגט
ן אלטן בנין ,װאָס מע װועט באַלד סיי װוי צעברעכן .בלוין קבצנים װאָס
אי
קענען זיך ניט פאַרגינען צו קויפן אַ שפּאָנפ-נייעם מלבוש ,פאַרנעמען זיך מיט
לייגן לאַטעס אויפן אַלטן בנד ,דאָ פאַרנײען אַ געװאַלדריס ,דאָ אַרױסלאָזן די

נעט .אַן אלטן לאַנג-אָפּגעטראָגענעם אָנצוג דאַרף מען אַרױסװאַרפן אויפן שמיעט-

ניק ,און
און דאָס
צו
עס ,ווען

זאָל ער דאָרטן רוען אין פולער מנוחה .ער האָט זיין צייט אָפּנעדינם
גלייכסטע פאַר אים איז אַרויסצוניין אין דעמיסיע..
װאָס פאַרשװענדן כוחות אויף אויפצוהאַלטן דאָס אַלטע ,פאַרריכטן
עס איז פאַרדאַמט און מ'דאַרף עס ,און מ'וועט עס באַלד צעשטערן,

אָפּליידיקן דעם פּלאַיץ פון די רואינען
הויז מיט אַלע וואונדערלעכע

און אויפריכטן דאָרט אַ פּאַלאַץ ,אַ נײ

באַקװועמלעכקייטן,

אָנשטאָט

דער חושכדיקער

כאַ-

לופּע ,דער אַלטער אומבאַוואוינטער חורבה.
אַרױיסגײענדיק פון די הנחות אין ש .יאַנאװסקי געווען אױיסגעשפּראָכן
קענגן דעם קאַמף אָנגעפירט פון די שיקאַגער אַרבעטער-פירער ,א קאַמף פאַר וועלכן

זיי האָבן באַצאָלט מיט זייערע לעבנס ,פאַר אַן אַכטשעהדיקן אַרבעטסטאָג און
ענלעכע  אויסבעסערונגען און דערלייכטערונגען פון דעם אַרבעטערם לאַנע;

ווען מע קוקט אַרײן אין תוך ,מע נעמט אין
רעפארמען ,װאָס זיינען בעצם,
באטראַכט דעם ענדציל און מע באנוננט ויך ניט מיט דאָס שיינלעכע ,מאָמענ-
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אבא

גאָ רדין

טאַנע אויפטואוננען -- ,שעדלעך פֿאַרן אַרבעטער ,װאָרעם אָט די רעפאָרמען
דעמפּן ,שוואַכן אִפּ דעם אויסברוך פון דעם אַרבעטערס צאָרן און אױיפשטאַנד
און דינען ניט לטובת די אַרבעטער נאָר צו גונסטן פון זייערע שונאים ,די קאַ-
פּיטאַליסטן .מיט דעם װאָס זיי שפּאַרן אונטער דעם עקאָנאָמישן און פּאַליטישן
איינשטע? װאָס האַלט ביים איינפאַלן ,אָן אָט די אונטערשפּאַרנדיקע זיילן װאָלט
ער,

דער

קאַפּיטאַליזם,

טאַקע

באַלד

איינגעפאַלן

פון

איינענער

אנמעכטיקייט

און אומהאַפטיקייט,
,יא עס האָ
ט
א
ו
י
ס
ג
ע
ז
ע
ן
צ
ו
זיין דער אֶנהייב פון סוף ,און מיט רעכט
האָבן פיל גרויסע גייסטער נביאות-געזאַנט אויף דעם באַלדיקן אָנקומען פון דער
גרויסער

סאַציאַלער רעװאָלוציע ,..דווקא די געלאַסענע ,די װאָס האָבן זיך באַ-

נוגנט מיט קליינע אומבאַדייטנדיקע רעפאָרמען ...האָבן אויסגעזען צו זיין פּשוטע
פאַררעטער פון דער רעװאָלוציע און פון אַרבעטער-קלאַס װאָס ברעכט די קייטן,
אין וועלכע ער איז געווען געשמידט"( .ט .י .ציטי בוך זי ,)032

,איר האָט געפילט ,אַז די וװועלט האַלט זיך אין שטאַרקן טרייסלען ,אַן איר
אונטערגאַנג ,אין דער עקזיסטירנדיקער פאָרעם ,איז אומפאַרמיידלעך ,אַז עס פאַ-
דערט זיך נאָר אַ שטאַרקער שטויס ,און די גאַנצע חורבה צעפאַלט")* ,
,וועט איר נאָך דעם אַלעמען קומען און פרענן; ווען װעט שוין אוים-

ברעכן די סאַציאַלע רעװאָלוציע?' אָ ,איר בלינדע! זעט איר דען ניט אַז זי אין .

שוין דאָ ,אַז זי ברענט און פאַרניכטעט אַלץ װאָס שטייט איר אין וועג? הערט
איר ניט ,װי עס קראַכט ,טרעשטשעט ,ברעכט זיך און ברענט פון אַלֶע פיר
|
זייטן!

אָ ,ברידער ,,,לייגט אויך צו א האַנט! לאָמיר אַלע ווערן פייערלייט ---
נים צו לעשן ,נייערט כדי נאָך אַביס? אוי? צוצוגיסן אין אָט דעם פייער ,זאָל

ברענען דידאָזיקע צעפוילטע צעווערעמטע חורבה")*=* ,
:
דאָס איז געשריבן געװאָרן מיט עטלעכע יאָר שפּעטער ,ערשט
,2

אין ואָר

אָבער אָט די געדאַנקען ,שטימונגען און געפילן-צושטאַנד האָבן באַהערשט

ש .יאַנאָווסקין נאָך פון פיל פריער,
האָבנדיק אָפּנעשאַצט די סאַציאַלע אַטמאָספערע

דיק זיכער
מיט

אויף אַזאַ שטיינער ,זייענ-

אֶן אַ ברעקל ספק ,אַז זי אין אָנגעלאָדן בין איבערגעזעטיקטקייט

רעװאַלוציאָנערן

אויפרייסשטאָף,

האָבן זיי נאַנץ

נאַטירלעך

און

לאֲנִישׁ

פּראַקטיש ,אַרױסגײענדיק פון אָט יענעם דיאַננאָז ,פאַרדאַמט יעדע רעפאָרמים-
טישע אַקציע ואָס איז געווען אויסנערעכנט אויסצובעסערן אַ קאַפּיטשקע די
צרהדיקע לאַגע פון די האָרעפּאַשנע מאַסן ,װאָס דאַרפן זייער ענערניע און אוים-
ברויזקראַפט קאָנצענטרירן אויף איין פּונקט ,די אומשטירצונג פון דער עקזיסטירנ-
דיקער אָרדענונג און מאַכן איין מאָל פאַר אַלע מאָל אַ סוף צו דער סיסטעם
פון עקספּלאָאַטאַציע .װ,אָס ערגער ,אַלץ כעסער" איז געווען די לאָזונג פון די
*) דאָרט.

**) אַרבעטער פרײןדר" 2981

נוצער ,91

זײן לעבטן ,קעמפן און שאַפן

ש .יאַגאַװסלי

עכטע

911

רעװאָלוציאָנערן,

װאָרעם

אין ועלכער

לאַגע,

אָט די אומדערטרעגלעכע

די אַרבעטער געפינען זיך ,מון ברענגען צו אַ וואולקאַנישן אויסברוך און צו אַ

קראַך .און אין אָט די צעשטערונגען

ליגט אויפבויאונג

װי באַקונין

האָט באַי

גרינדעט זיין בונטארישקייט און די נמרא האָט עס געטאָן מיט שיינע הונדער"

טער

זאַץ ,סתירת

יאָרן פאַר אים אין דעם

זקנים בנין" **) ,צעשטערונג

װאָס

ווערט געטאָן פון בר-דעתן איז אויפבויאונג,
דערפּאַר װועט זיין פאַרן לייענער פאַרשטענדלעך אונדזער שטעלונג צו אַלע
אַנדערע באַװעגונגנען און ריכטונגען פון יענער צייט .מיר האָבן זי אַלע פאַרדאַמט
אָגולנע וי קאַפּיטאַליסטישע

'מאַכערייקעם',

די אַרבעטער

כדי אָפּצואװענדן

פון

דער רעװאָלוציע ,און אויף אַזאַ אופן אַװעקנעמען אַ טייל פון זייער ענערגיע
און באַגײסטערונג ,װאָס דאַרף זיין געווידמעט צום געדאַנק פון דער רעװאָלױ
ציע ..,דער

נאנצער

קאַמף

פּאַר דעם

אַכטשעהדיקן

אַרבעטסטאָג

למשל ,איז אַ

פארשווענדונג פון צייט און ענערניע .ניט פאַר דעם דאַרפן די אַרבעטער אַרױס

אין קאַמף ,נאָר פאַר זייער פולער באַפרייאונג און דערלייזונג ...די אַנאַרכיסטן
אין ניודיאָרק האָבן אין גאַנצן ניט געהאַלטן פון דער אַכטשעהיקער באַװעגונג

פון יענע טעג .זיי האָבן זי געמאַכט צו קליינגעלט .זיי האָבן זי געשטעלט אויף
אזן כרעטל? מיט אַלע אַנדערע בורזשואַזע רעפאָרמעס? (דאָרט ,זי .)29
די רעפּאָרמער באַהױפּטן ,אַז די קװאַנטיטעט פון די איינצלנע רעפאָרמעס
אין זייער אַקומולאַציע נייען אַריבער אין דער קװאַליטעט פון רעװאָלוציע ,די
רעװאָלוציאָנערן טענהן ,אַז די קלייניקע רעפאָרמעס עסן אויף וי ראָסט  ---מע"

טאַל ,דעם אייזערנעם וילן פון די רעװאַלוציאַנערע אַרבעטער-מאַסן ,און די
ווירקלעכקייט האָט באַויזן אַז אין אַלע לענדער וואו באַדייטנדיקע רעפאָרמעס
זיינען

דורכגעפירט

געװאָרן

איז דער אַרבעטער-קלאַס

געװאָרן

מעסיק

באַלעבאַ-

טיש ,אַרײינגעצױגן ,אַריינגעפעדעמט געװאָרן אין סאַמע געוועב פון דעם עקזים-
טירנדיקן סדר ,און האָט פאַרלאָרן דעם חשק אים צו שטירצן ,דאָס איז ריכטיק
אָן קיין שום צווייפל .פון דער צווייטער זייט איז אויך ריכטיק ניט נאָר דאָס
װאָס די סאַציאַלע רעװאָלוציע,

ניט קוקנדיק

אויף אַלע דערװאַרטונגען

און פאָד

רויסזאָגונגען ,איז ניט געקומען ,נאָר אויך דאָס ,און דאָס איז צום װויכטיקסטן
צוֹ באַנרייפן ,וואו זי איזן נעקומען האָט זי ניט געגעבן די דערװאַרטע און
געגאַרטע רעזולטאַטן ,זי אַלֵיין האָט זיך אוױיסגעלאָזן צו זיין ניט מער װי אַ
פעריע מער אֶדער װייניק באַטײטנדיקע רעפאָרמעס ,רעװאָלוציעס פאַרלירן זייער
רעװאָלוציאָנערישקייט אין דעם פּראָצעס פון טראַנספאָרמירן

די נעזעלשאַפטלעכע

אינסטיטוציעס ,ס'רוב באַנונענען זיי זיך מיט איבערפאַרבן דעם פאַסאַד פון
די געזעלשאַפטלעכע אַנשטאַלטן און בייטן דעם פּערסאָנאַל פון די הערשער-באַ
לעבאַטים,

דעה-זאָגער,

רעדלפירער,

פון

דעם

פּריװילענירטן

שיכט.

אָבער

דעם

עצם מהות פון פריערדיקן איינשטעל ענדערן זיי ניט .רעװאָלוציעס זיינען גאָר-
ניט אַזױ רעװאָלוציאָנער װי די ענטוזיאַסטישע אומדערפּאַרענע רעװאָלוציאָנערן
*אט) מגילה ,לֹא.
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שטעלן זיך פאָר ,אַ רעװאָלוציע וװאַרפט אַרױס איין הערשנדיקן קלאַס ,װאָס אין
וי אַן אַלטער װאָלף שוין אַלט ,שואך און אָן ציין און פירט אַרין א נייעם
מיט ווילדער תאווה צום פאַרצוקן און מיט שאַרפע ציין און נעגל,
אָטִ-װאָס פּרודאָן ( ,)9081-56דער גרויסער טעאָרעטיקער פון אַנאַרכיזם,
האָט אונדז צו זאָגן װעגן אָט דער זייער וויכטיקער און קאָמפּליצירטער פראָ-

/

בלעם.

,מיר באַנריסן זיך ,מיט אויסערגעויינטלעכן ענטוזיאַזם מיט דער נלאָר-
רייכער פראַנצויזישער רעװאָלוציע פון  ,9871די גרויסע ענדערוננען ,װאָס זיי-
נען געמאַכט געװאָרן ,די איבערקערעניש פון די אינסטיטוציעס; אַן אויסדוכט,
אַן אָפּדוכט ,,,אָט אַזױ איז אין יאָר  9871פאָרגעקומען אַ קאַמף און פּראָנרעס;
קיין רעװאָלוציע איז ניט פאָרגעקומען ,אַן אונטערזוכונג באַװייזט עס ,,און
אַזױ אַרום האָט דאָס פאָלק אויסגעפונען אַז די רעפּובליק ,צװישן די אַזואָנ-
גערופענע נייע אָרדענונגען האָט געהאַנדלט אויפן סמך פון די זעלביקע פּרינ-

ציפּן ,קעגן וועלכע זי האָט פאַר דעם געקעמפט,
װאָרן פון אַלֶע די-יעניקע

פאָראורטיילן,

און זִי איז באַאיינפלוסט

ואָס זי האָט נעהאָט

שטערן")* ,

בדעה

גע-

צו צע-

|

און אט
דאָס זאָגט אונדז פּרודאָן אן אָנהענגער פון דער רעװאָלוציע,
האָבן מיר א מיינוננס-אַרױיסזאָג פון איינעם װאָס איז געווען א פארביטערטער

שונא אוֹן קעמפער קענן אָט דפערראַנצויזישער

רעװאָלוציע .דאָס אין דער עננ-

ויבאַלך
לישער שטאַטסמאַן און גרויסע רעדנער עדמונד בוירק (.,)9271-7911
ביידע ניבן כמעט די זעלביקע אָפּשאַצונג ,הגם זיי קוקן אויף אָט-דער דערשיי-
נונג פון צוויי קעגנגעזעצטע קוקווינקלען ,אין עס דעד בעסטער באַװייז אַז די
אָפּשאַצונג איז א ריכטיקע,

,זיי (די רעװאָלוציאָנערן) האָבן זיך אויפנעפירט

פּונקט וי זייערע אַמ-

ביציעזע פאָרעלטערן פאַר זיי ,..זיי האָבן נאָכגעפאָלנט פּרעצעדענטן און ביישפּילן
מיט דער פּינקטלעכער עקזאַקטקײיט פון אֵן אַדװאָקאַט ,אויף איין האָר זיינען זי
ניט אָפּנעטראָטן פון דער אויטענטישער פאָרמולע פון טיראַנײי און אוזורפּאַ
ציע")* .

1

מיר װעלן ברענגען די מיינונג פון געאָרג סאָרעל ( ,)7481-2291דעם טעאָ-
רעטיקער פון אַנאַרכאָדסינדיקאַליזם ,ווענן דעם איינענעם ענין הנם ער באַציט
זיך נאָך אויף אַן עלטערער אוֹן טיפער-גייענדיקער איבערקערעניש אין דעם לעבן
|
פוֹן פראַנקרייך.

די באַרבאַרן האָבן ניט עטאַבלירט קיין נייעם געזעלשאַפטלעכן איינשטעל,
כמעט אומעטום האָבן זיי פּשוט פאַרנומען דעם פּלאַץ פון די פריערדיקע פּרי-
ציס ,געפירט דעם אייגענעם אָרט לעבן און זיי זיינען צעפרעסן געװאָרן פון דער
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פּאָרשט דעם מעראווינגען-קענינטום.
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שאַפן

ציװויליזאַציע ,אין פראַנקרייך

דו1

האָט מען באַזונדערס

פוסטע? דע קלאַנדזש

גענוי

אויסגע"

האָט גענוצט זיין

נאַנצע ערודיציע אין װאַרפן ליכט אויף דעם קאָנסערװאַטיוון כאַראַקטער װאָס
אָט דאָס קינינטום האָט געטראָגן ,דער קאַנפערװאַטיזם שיינט אים צו זיין אַזױ

אױיסגעשפּראָכן ,אַז ער האָט באַהױיפּט דאָס באמת ,אי דאָ גאָר קיין ווירקלעכע
רעװאָלוציע ניט פאָרגעקומען ,און ער שילדערט די גאַנצע געשיכטע פוֹן דער
שפּעטערדיקער מיטלאַלטער-צייט וי אַ באַועגונג ,װאָס האָט פארגעזעצט די באַ-
וועגונג פון דער רוימישער אימפּעריע מיט אַ לייכטער פאַרשנעלערוננ")* ,
און די גרויקע רוסישע רעװאָלוציע איז ממשיך די באַוענונג פון דער רו-
סישער אימפּעריע און איר דראַנג נאָך אױיסשפּרײט ,װאָס איז פאַרשטאַרקט און
פאַרפילפאַכט געװאָרן ,װאָרעם איצט איז די ,טומאה" פון אימפּעריאַליזם אַריינ-
געליינט געװאָרן אין דער ,יראה" פוֹן קאָמוניזם,
 ,די רעװאָלוציע איז פֿאַרלוירן  ---האָט געזאָגט פּלעכאַנאָוו צו אַ פריינד
נאָך אין פרילינג --- ,רוסלאַנד גייט צוריק צום רעושים פוֹן !שאנדאַרם; ניין,
צו דעם זשאַנדאַרם מיטן טאָפּלטן
צום רעזשים פוֹן ניקאַלאַי דעם ערשטן,

קנוט")** ,

|

|

אין דער דאָזיקער הינזיכט פון האַלטן זיך .ביים קנוט איז נאָר אַ קליינע
נפקא-מינה צי די רעװאָלוציע איז פאַרלוירן צי זי טריאומפירט .דאָס לעבן האָט
אַ טענדענץ צו ציען זיך אויף צוריק ,סיי וי סיי ,אפילו ווען רעװאָלוציעס זיינען
פאַררעכנט פאַר געלונגענע ,איבערקערענישן זיינען ווייט ניט אַזױ איבערקערעריש
וי מע שטעלט זיך פאָר ,לעבנס-פאָרמען ענדערן זיך ניט אויף א פונדאַמענטאַלן
אופן אין א ,רגע כמימרא" ,אַפילון דעמאָלט ,ווען די ,רנע" איז דער שטורעם-
|
מאָמענט פון אַ וואולקאַנישן פייער-אויסשפּײ.
,מחוץ פון דאָגמע ,האָב איך ניט געקענט זען קיין שום וועזנטלעכן אונ-
טערשייד צװוישן צאַריזם און קאָמוניזם ,אין דער פּראַקטיק זיינען זיי ביידע אַזױ
ענלעך ,וי זיי װאָלטן געהערן צוֹ דער זעלביקער משפּחה ...באמת ,קיין זאַך האָט
זיך ניט געענדערט .די פּאָליטישע געפענגענישן זיינען נאָך אַלץ איבערגעפּאַקט,

פּאָליטישע קעננער ווערן נאָך אלץ דערשאָסן ,עס זיינען נאָך אַלץ פאַראַן שפּיאַנע!

און פּראָװאָקאַטאָרן")* ,
און צען מאָל אַזופי? וויפ? עס זיינען געווען אונטערן צאַריזם .דאָס איז
אונטערן לעניניזם ,אונטערן סטאַליניזם האָט די טיראַנײ דערגרייכט אַזאַ אינ-
טענסיטעט אַז אפילו ,איװואן דער שרעקלעכער" האָט זיך דערשראָקן און זיך
איבערגעקערט אין קבר אויף דער אַנדערער זייט,
אַלץ װאָס מיר זיינען אומשטאַנד צו באַװייזן מיט אונדזער נאַנצן רעװאַי
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פון
לוציאָנערן

אָנשטרענג

אַנשטאַלטן,

איז איבערצופורעמען,

אויך דעמאָלט

איינגעפונדעוועטע

אַנשטאַלטן

וען אַ ואַנצע

נאָר אַנדערש

איבערמאָדעלירן
ציװיליזאַציע

ניט אין גאַנצן

ידאָס איז אַלץ ,זיי בלייבן ,נוצנדיק

גאָרוין

געוויסע

ברעכט

אָפּנעשאַפט,

מע

סאַציאַלע

איין ,ווערן די
רעפאָרמירט

אַ פאָלקס ווערטל; , ---די זעלביקע

זיי,

יענטעס

געשלייערט",.

פאַר װאָס זיינען מיר אַזױ וייניק אויפטועריש ,רעפאָרמיסטיש אין דער
ווירקלעכקייט ,ווען אין דער טעאָריע זיינען מיר אפילו העכסט רעװאלוציאָ.

נער? דער ענטפער לינט אויבנאויף .מיט אונדז בלייבט שטענדיק

דער אַלטער

פאַציאַלער שטאָף און פון דעם אַלטן געװאַנט דאַרפן מיר עס אויפנייען קלאָמ-
פּערשט אַ נייעם סאַָציאַלן מלבוש ,עטאַבלירן אַ נייעם סדר .הייסט עס ,אַז מיר
נייען ניט ,נאָר ניצעווען איבער! סיר האָבן צו טאָן מיט אַלטע מענטשן ,מיט
אַלטע מנהנים ,געוואוינהייטן .איך מיין ניט דווקא דעם אַלטן דור ,דער נייער
דור איז אויך אָנגעשטעקט מיט אַרכאַאיזמען איבערגענומענע בירושה ,איינגע-
זאַפּטע פון דער סאַציאַלער סביבה ,אין וועלכער זיי האָבן זיך אויפנעצויגן ווען
אפילן זייערע דערציערס זיינען געװוען הונדערטפּראַצענטיקע דעװאַלוציאַנערן.
די אייזערנע קייטן פון טראַדיציעס הענגען אויף אונדזערע מוחות און אויף אונד"
זערע טראַכטונגס-שטייגערס ,אויף אונדזערע אימפּולסן און פאָרשטעלונגען .מִיר

ווערן געבוירן אַלט ,מיט פיגוראַטיוו לאָנישע סיווע בערד,
דער סאַציאָלאָנישער בוי-פאך ליידט פון אַ כראָנישן מאַנגל אין פרייען
בוידמאַטעריאַל ,ער איז אין נאַנצן אויסגענוצט און אָפּנענוצט ,ער איזן שוין גע-
ווען פאַרברויכט און געשטאַלטיקט לויט אַן אַלטן מוסטער ,דער ,רעפאָרמאַטאָר?
וי אויך דער פולבלוטיקער אומדערשראָקענער רעװאָלוציאָנער ,-אַרכיטעקט" אָדער
,אינזשענער" קען קיין רויען מאַטעריאַל אין ערנעץ ניט קרינן ,ער קען זיך עס

ניט איינשאַפן פאַר קיין אופן ,דעריבער איז ער אַזױ באַנרענעצט און איינגע:
שטשעמעט אין זיין אונטערנעמונג .מער וי רעמאַנט-אַרבעט קען ער ,באמת ,נאָר
נים דורכפירן ,ער קען ניט בויען ,ער האָט ניט סיט װאָס צו בויען אויסער זיינע
צען פינגער ,ער איז בכל? ניט קיין בויער פון נייע נעביידעס ,ער איז אַן אי-
(בערבויער ,אַן איבערמאַכער ,ער איז אַן איבערשרייבער און איבערמעקער ,זיינע
כתבים זיינען פּאלימפּסעסט .ער איז גענליבן צו איינעם ,װאָס לערנט אַן אַלטן
מאַן ,לויט אלישע בן אבויהס אויסדרוק ,דאָס הייסט ,ער שרייבט אויף אָפּנע-

ריבענעם פּאַפּיר )* ,דאָס איז אַלֶץ װאָס ער קען אויפּטאָן ,װאָס דער סאַציאַלער
דלות דערלויבנט אים צו טאָן,
געטהע
געדיע

האָט מיט פּאֶָעטישער

פֿון פּראַקטישער

אַזוי:
פירדי5-

וי

5:0:5 0  8756ליח

*) אָבוח די כ"ה.

סאַציאָלאָניע

געניאַלער אינטואיציע
און זיך אויסנעדריקט

אויפנעדעקט

די טראַ-

אין אַ פַּאַר שורות

ש.

יאגאַָװסע-- .

זיין לעבן,

קעמפן

און

911

שאפן

אינס

וייטע,

א,ומשטילפּען פיהרט ניכטס
וויר קעהרען פראַנק און פראה
דען שטרומפּף אויף דער לינקער זייטע
און טראַגען איהן זאָ?,.
אין פּראָסטע ,ניט געגראַמטע ווערטער ,מיינט עס פּשוט; מיר קערן איבער
די אַלטע פאַרצירעוועטע סאַציאַלע שקאַרפּעטקעס און טראָגן זיי אויף דער פינ"
קער זייט ,,,פּראַנק און פריי,.
אָט די אָפּעראַציע פוֹן ,איבערקערן" שעפּט אויס אונדזער גאַנצע פּאָליטי/ -
שע חכמה און קענטעניש .אָט די זאָקן-קערעניש און טראָגעניש אויף דער פינ-
קער זייט איז דער מאַקסימום רעזולטאַט פון אונדזער העכסטן אָנשטרענג,
די אַרבעט פון דעם רעפאָרמאַטאָר איז אַן עבודת פּרך ,,אין פּראָזאַאיש
און אומדאַנקבאַר .איר פעלט דער שוואונג פון שעפערישקייט ,דער רעפאָרמאַטאָר
 --בנוגע סאַציאַלער בוי-מייסטעריי זיינען אַלע ,די רעװאַלוציאָנערסטע עקסטרע-מיסטן אַריינגערעכנט ,בלויז רעפאָרמאַטאָרן  ---פאַרשװענדט אַ מאַקסימום פון
ענערגיע ,פון הוצאות אין געזונט ,אין לעבנס ,אין אֶפּקומעניש ,און אין באַ-
רעכטיקט צו דערװאַרטן אַ מינימום פוֹן רעזולטאַטן ,פון חכנסה ,ער דאַרף זיך
שעצן גליקלעך ,ווען עס קען דאָס ביסעלע באַוייזן ,ווייל ס'רוב גייט ער אַרוֹיס
פוֹן געפעכט מיט די סאַציאַלע ווינטמילן, ,בשןועין" ,קרינט ריסוק איברים,
צאָלט מיטן לעבן ,ריכט אָפּ פּאָליטישן נלות און האָט גאָרניט אָדער נאָר ווייניק

פּאָזיטיוועס צו באַוייזן צו זיין קרעדיט פון אויפטו אויף דעם סאַציאַל-פּאָלי-
טיישן און װוירטשאַפטלעכן געביט,
אַללפּאָרט אין זיין ווערק  אינסטיטוציאַנעלער אויפפיר" שרייבט;
,אונדזער פּלאַן-שאַפער" ,,,איז נעצוואוננען ,ער איז רעזיגנירט ,צו נע-
מען די וועלט וי ער געפינט זי ,הגם ער קען וויפל עס איז מאָדיפיצירן די אינס-
| טיטוציעס ..,מוז אָבער זיין רעדירעקטירונג פון מענט=לעכער ענערגיע צו אַ
בעפערן איינשטעל פאָרקומען בעיקר דורך די דאָזיקע טראַדיציאַנעלע ,גענצן)* ",
גאָר אַנדערש איז עס אין דער פיזישער װעלט װאָס אין אַ גרויסע עושרטע.
זי פאַרמאַנט אָן אַ שיעור אוצרות פון ענערניע און שטאָפן און זי ניט זיי אונדז.
זי שטעלט זיי אין אונדזער רשות .מיר קענען טאָן מיט זיי װאָס מיר ווילן,

געברויכן ,מיסברויכן .בשעת די סאַציאַלע וועלט איז אַ קבצנטע אין זיבן פּאָלעס,
זי איז אומגעוויינטלעך באַגרענעצט סיי אין היקף און סיי אין די מעטאָדן .דאָ
איז פאַראן זייער וייניק פּלאַץ פאַר דער אנווענדוננ פון אונדזערע קרעאַטי-
ווע פעאיקייטן ,מיר האָבן צו טאָן מיטן מענטשן און זיין געמיינדע ,דער עקספּע-
רימענטאַלער מעטאָד ,דער גרויסער בעל-פּעולה אין פעלד פון מעכאַניק ,איז אין

דער אָנגעװוענדטער סאַציאָלאַניע לחלוטין אויסן פּלאַץ,

סמחמת מיר זיינען ניט

אימשטאַנד צו שאַפן אַ קינסטלעכע סביבה ,אין די נרענעצן פון וועלכער מיר
װאָלטן געווען ביכולת אָנצוגיין אומגעשטערט מיט אונדזערע פּלענער און פּראָ-
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יעקטן .סאַציאָלאָגיע ,סאַציאַלע נאַטור איז אַליין צופיל פון אַ דערפינדוננ ,פון
אַ קונסטווערק אַזן זי זאָל זיך קענען פאַרנינען אַזאַ לוקסוס וי עקספּערימענ-
טירן ,מיר דאַרפן אויף דעם געביט בייקומען אומגעהויער האַרבע שטערענישן.
וו .ג .סאָמנער ,דער נרויסער אַמעריקאַנער סאַציאָלאָג ,שרייבט:
,אויב אָט די אַלטע וועלט איז אַזױ שלעכט ,װי זיי זאָנן אַז זאייז .אי
זי יעדנפאַלס אַ פאַרהאַרטעװעטע אַלְטע וועלט ...זי האָט געקראָגן אירע בייגן

און רונליקייטן ,אירע פאַרפּלאָנטערנישן און פאַרדרייענישן אין אַ משך פון אַ

לאַנגן פאָרמירונגס-קורס ,אָט די אַלע קרומע-לאַמע סענקעס און אָנוואוקסן זיי-
נען שטייף אוּן אײינגעשפּאַרט .,,,דער גרויסער שטראָם פון צייט-און ערד-ענינים
װעט זיך פליסן ווייטער וי געווען ,אונדז אויף צו להכעיס ,ער טראָגט מיט זיך
אַלֶע גרייזן און שטותים פון דער פאַרנאַנגענהײט ,דעם ברוכװאַרג פון אַלע פו-
לאַזאָפיעס ,די פראַנמענטן פון אַלֶע ציוויליזאַציעס ,די קלונשאפט פון אַלע פאַר-
װאָרפענע עטישע סיסטעמען ,די חורבות פון אַלע אינסטיטוציעס ,און די באַ-

שטראפוננען

פאַר אַלע טעותים")* ,
אָבער

דער גרויסער אַמעריקאַנער סאַציאָלאָנ איז שוין צופיל פּעסימיסטיש,
אַ שטיק אמת אַנטהאַלטן זיינע גלענצנדיק-אַנגעשריבענע שורות...
בנוגע סאַציאַלע אָנגעלעננהייטן נעפינען מיר זיך אין אַ העכסט שװערער
לאַנע ,אונדזערע פלינלען פון קרעאַטיוקײט זיינען אונטערנעשאָרן ,כאָטש ניט
אין גאַנצן אונטערגעהאַקט.
|
|
אַן איינפאַכע אילוסטראַציע װועט קלאָר מאַכן אונדזער געדאַנק.

איינער װיל זיך מאַכן א טיש ,אויף קיין פאַל איז ער ניט מחויב גי

פונאַנדערנעמען די בעט אָדער דעם ספרים-אַלמער ,װאָס ער האָט ,אנב ,געקראָגו
בירושה פון זיין זיידן עליויהשלום .ער קען זיך פאַרגינען צו סאַכן אַ טיש ,וי

ער האָט געמאַכט זיינע שטולן ,ד"ה ,פון נייעם ,נאָך קיין מאָל ניט גענוצטן
האָלז .דאָס קענען מיר ניט טאָן אין געזעלשאַפט-בױערײי .עס אין גאָרניט פאַ-
ראַן אַזאַ מין זאַך װי רויער מענטשן-מאַטעריאַל .,,ד"ה מענטשן װאָס געהערן

ניט און האָבן ניט געהערט קיין מאָל צו קיין שום געזעלשאַפּטלעכער גרופּירונג,
מענטשן װאָס זיינער פריי און פראַנק ,שטייען מחוץ פון יעדער חברה ,און מ'קען
זיי נעמען ,און קאָנסטיטואירן פון זיי  8געמיינדע.
ש ,י ,איז פאַרהעלטנישמעסיק זייער פרי רייף געװאָרן ,ער האָט זיך אויס"
געניכטערט און האָט גענומען באַנרייפן די שוועריקייטן מיט וועלכע מיר באַ-
געגענען זיך אין ראַדיקאַל סאַציאַלירעװאָלוציאָנערער אַרבעט ,דערפאַר שרייבט
ער אָט די קאַפּיטלעך ואָס האָבן צו טאָן מיט זיינע אַמאָליקע נאַאיוע אָנשׁוי
אונגען ,ווען ער האָט געמיינט אַזן איבערקערן דעם איינשטעל פון דער געזעל-
שאַפט און לייזן די סאַציאַלע פּראָבלעם אין אַן אונטערנעמונג װאָס איז גרינג
דורכצופירן מיט אַ לייכטער איראָניע.
|
,אָס ביס? יידישע אַרבעטער ,װאָס האָבן געאַרבעט ווער ביי סינאַרן ,ווער
ד
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בײַי העמדלעך ,און ווער ביי אַנדערע אַזעלכע אַרבעטן ,האָבן זיך גאָרָנִיט אָנגע-
זען ,און דערפאַר ..,האָט איינער ,װאָס אין אין נאַנצן ניט געווען פאַרבלענדט.
פון אַ געוויסן געדאַנק  ---ריכטיקער פון אַ שִטאַרקן װאָונטש ---,ניט געסאַנט
זיך גאר פאָרשטעלן ,אַז מיר דערנענטערן זיך צו דער צייט פון דעם צוזאַמענ

ברוך פון דער נאַנצער קאַפּיטאַליסטישער אַרדענונג ,אָבער .וי דער אמת אי
איך האָב עס ניט געװאָלט זען; און קיינער אי ניט אַזױ בְלֵינד ,וי דער װאָס
|
וויל ניט זען( ?..,ש .י .ציטי בוך ,זי .)19
;איך מוז אָבער מודה זיין אַז איך װאָס בין געשטאַנען אין שפּיץ און האב

געדאַרפט האַלטן מיינע נאָכפאָלנער אין איין באַגײסטערן ,האָב ניט אֲלע מאָל
זיך נעפילט אַזױ מונטער .איך בין געשטאַנען נאָר צו נאענט צו די אַרבעמער
אַז איך זאָל קאָנען ווירקלעך גלייבן אַז זיי זיינען שוין רייף פאַר דער קומענ-
דיקער אומוועלצונג ...איך האָב דאַמאָלס געטראַכט :וי זשע קאַנען מיך דער-
װאַרטן ,אַז די אַרבעטער װעלן עס איבערבויען די וועלט אויף די נייע יְסוֹדות
פון פרייהייט ,גלייכהייט און גערעכטיקייט,

אַזױנס?,
ער
עפּיטעטן
פילט ער

אַז זי ווייסן נאָרניט װאָם .דאָס אוז

יי
.
|
(דאָרט ,זיַז .)1327232
איראָניזירט וועגן זיין סאָציאַלער תמימות ,װאָס ער באַצײיכנט מיט דִי
פאַרבלענדקייט און אפילו בלינדקייט ,אָבער צו דער אייגענער ציים
אַ שטאַרקע נאָסטאַלגיע נאָך יענער צייט ,נאָך דעם גאָלדענעם  .צייט-

אַלטער פון ליכטיקע טרוימען,

בי

|

| = ,איך בין זיכער ,אַז פּונקט װוי איך ,אַזױ אויך זיי אַלע (חברים) בענקען
נאָך דער גאָלדענער יוגנט ,ווען דער גלויבן איז געווען אַזױ שטאַרק ,און וען

עס האָט זיך אונדז אויסנעדוכט אַז דער גן עדן אוֹים דער וועלט אין טאַקע נאָר
|
מ.יט דער האַנט צו דערלאַנגען" (דאָרט ,ז' .)732

ש .י .דער געבוירענער טאַלאַנטירטער רערנער
ראַלף װאַלדאַ עמערסאָן ( )3081-28שרייבט:
ראַן קיין געשיכטע ,עס איז בלויז ביאָגראַפיע")* ,

,עס איז אייננטלעך נוט פאַר

טהאָמאַס קאַרלײיל ( )8971-1881האָט אויפנעדריקט דעם זעלביקן געדאַנק
מיט אַנדערע ווערטער, ;:נעשיכטע איז דער תמצית פון אומצאָליקע באאָנראַ-
פיעס" ,אאר)

|

|

+

דאָס מיינט צו זאָגן ,אַז געשיכטע ווערט געמאַכט פון לעבעדיקע מענטשן,
פון גרויסע פּערזענלעכקייטן און קליינע מענטשעלעך און דער עצם פון זייערע
לעבנס און דער באַריכט ווענן זייערע האַנדלונגען ווערט רעקאָרדירטע( ,געשיכֿטע,
דער ים שטעלט זיך צוזאַמען פון פליסיקע טראָפּנס,

0 .ש045121
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מעגלעך אַז צו אַ געוויסער מאָס זיינען עמערסאָן

אַ  3א

גֹהָ הדין

און קאַרלײל גערעכט

אין דעם פּשט :געשיכטע איז די ביאָגראַפיע פון אַ ציבור ,װאָס שטעלט זיך צו-
זאַמען פון יחידים ,אָדער װאָס האָט זיך באַדאַרפט צוזאַמענשטעלן פון יחידים.
פון איינצלנע פּערזאַנען װאָס זיינען געשיכטלעך אַקטיו און אָנזעעוודיק ,ד"ה,
זייערע האַנדלונגען האָבן אַ נעזעלשאַפטלעכן אינטערעס,
די פראַגע װאָס מיר װאָלטן אויפהייבן איז די ,װאָס אינטרינירט דעם
שרייבער און מאַכט אים שרייבן אַ ביאָנראַפיע און װאָס אינטרינירט דעם פייץ-

נער נאָך דעם צו לייענען אָט די ביאָגראַפישע שרייבעכץ ,ווען זי קומט אַרוס

אין בוך-פארעם? מיט אַנדערע װערטער :װאָס זוכט דער לייענער אין דער ביא-
נראַפיע פון אַ פּערזאָן װאָס האָט אויף ועלכן עס איז געביט זיך אויסנע"
צייכנט?
|
|
| מיר דוכט ,אַז די לייענער פון ביאָנראַפישע ווערק זוכן אין זיי דעם שליטל
מיט וועלכן זיי װאָלטן וועלן עפענען אָט ד
פי
אַרשלאָסענע און פאררינלטע מיס-
טעריע װאָס הייסט זשעני אדער טאַלאַנט.

,דער געניוס טוט װאָס ער מוז ,טאַלאַנט װאָס ער קען" ,זאָגט מערעדיטה
( .)1981-19דאָס װאָרט זשעני אָדער געניוס זאָגט בפירוש ,אַז מיר האָבן דאָ
פאַר אונדז אַן אויסטערלישע, ,איבערנאַטירלעכע? דערשיינונג.
אַ געניוס אין אַ
מענטש װאָס איז באַשאַנקען מיט אויסערנעוויינטלעכע ,איינגעבוירענע ,ניט דער-
װאָרבענע ,קרעאַטיוע פעאיקייטן, ,דער טאַלאַנט אַרבעט ,בעת דער זשעני שאַפט",
עס נִילְט אַ ווערטל :געניום איז העכער פון טאַלאַנט ,געניוס אין ספּאַנטאַן ,ווינ-
ציקער אָפּהענגיק פון שטודיום ,ער וערט װינציקער געלענקט פון איינאיבונג,
צוישן געניום און טאַלאַנט איז פאַראַן אַן אונטערשייד פון נאַטונג ,ניט בלוין
פון גראַד, ,געניום"  ---דאָס װאָרט בוכשטעבלעך זאָנט אונדן אַז מיר געפינען
זיך דאַ אין דעם קעניגרייך פון גוֹטע גייסטער ,געניוס איז אַ רוֹח ,פון גוטע
מלאָכים ,װאָס היטן דעם מענטשן ,דינען אים וי אַ וועגווייזער אין אַכֶּע זיינע
טועכצן און האַנדלונגען,
דער טערמין ,טאַלאַנט? איז לינגוויסטיש פיל איינפאַכער ,נעענטער צוֹ דער
ווירקלעכקייט ,צו דער ערד מיט אירע מענטשן און אנגעלעגנחייטן .בוכשטעב-
לעך באַטײט עס א גריכישע מטבע פון גרויסן ווערט ,דער אַטטישער טאַלאַנט
האָט באַטראָפּן ,אויסגעדריקט אין אונדזערע נעלטער  0081דאָלאַר; דער רוימו-
שער  --בערך אַ  008דאָלאַר ,
ווען מיר זאָגן אַן אַ מענטש האָט טאַלאַנט ,באַהױפּטן מיר ,אז ער באַ-
זיצט אַ גייסטיקע עשירות .ער האָט געקראָגן אַ גרויס געשאַנק ,פון וועמען? דאָס

איז אַ פראַנע ,איין מאָל אַ פראַגע .דער פרעג-צייכן רופּעט ,באַאומרואיקט ,רייצט

די מענטשלעכע נייגעריקייט ,די פרעגעניש איז :מיט װאָס דערקלערט זיך עס,
װאָס איינער באַזיצט טאַלאַנט און דער צווייטער ניט? דאָ קומט צו אויך דער
עטישער עלעמענט און מאַכט די פרעגעניש נאָך האַרבער .פאַר װאָס זאָל איינער
באַזיצן טאַלאַנט און דער צווייטער ניט ,אפילו ניט אויף אַ רפואה, .װייניק..

ווערן געבאָרן מיט טאַלאַנטן"( .ויליאַם קופּער ( )1871-0081אין ,טיראַציניום"

ש .יאַנאָװסקי  --זיין לעבן ,קֶעמפן טון שאַפן

(שורה , ;)908אויב אַזױ איז וואו איז יושר?
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קען מען מאָנען יוֹשׁר ביי דער

נאַטור ,קען מען צו איר האָבן טענות ,ווען זי איז בלינד און שטום?! איך בין
אָבער נאָרניט זיכער אין דעם אַז טאַלאַנטירטקײט אין אַ יקר-המציאות ,עס
אין זייער מעגלעך ,אַז אלע מענטשן ,מיט זייער קליינע אויסנאַמען ,זיינען באַ-
שאָנקען מיט טאַלאַנטן ,נאָר זיי ווייסן נים װי אַזױי זיי אָנצואווענדן און זיי
וי געהעריק אויסצונוצן; אָדער זיי רוקט זיך ניט אונטער די געלעננהייט פֿאַר
עס איז אויך ,ווייטער ,מענלעך,
אַ געלונגענער אָנװוענדונג פון זייער כשרון,,
אַז אונדזער ציװויליזאַציע איז צו ענג און זי האָט נאָך ניט געפונען די פּאַסיקע

כאַרופן וואו אָט די אַלע פאַרשײידנאַרטיקע טאַלאַנטן װאָלטן געקאַנט קריגן זייער
אָנװוענדונג ?טובכת דער געזעלשאַפט .מיר האָבן ניט קיין פּלעצער
אַפּליקאַציע פון אָט די באַנאבטקייטן און אין אונדזער אומוויסנקייט

פאַר דער
דערקלערן

|

מיר די ,אַזױ גערופענע ,דורכשניטלעכע מענטשן פאַר טאַלאַנטלאָזיקײטן.
יעדנפאַלס ,דער ענין איז אַ רעטעניש ,עפּעס פאַרהוילנס לינט אין דעם,
און אַזױ וי מיר ,מענטשנקינדער ,האָבן זיך איינגעשמועסט ,אַז הימל און ערד
האָבן נעשװאָרן אַז קיין סודות זאָלן ניט בלייבן פאַרלאָרן ,װייַן מיר אוים-
חורשן אויך אָט דעם סוד,
דער פּלאַץ צו זוֹכן אַ באַשײיד

פאַר דער דאָזיקער רעטעניש

אין ביאָנראַ-

פיע .מיר נעמען זיך צום טאַלאַנטירטן מענטשן און אונטערזוכן אים בכדי אויס
צוגעפינען

די פאַרהוילענע

געחהיימעניש

ואָס ער טראָנט אין זיך ,גאַנץ אָפט אן

זיין אייגענעם געוואוירזיין מכוח דעם ,מיר פלייסן זיך צו אַנאַליזירן דעם כוח
װאָס ווירקט אין אים ,אָט דעם כוח ,אָדער פּאָטענץ װאָס אין א פּרענאַטאַלע
|
זאַך,

דער מלאך װאָס האָט צו זאָגן איבער אַנטפאַנגענשאַפט הייסט ;נאַכט..
און ער נעמט דעם טראָפּן און שטעלט אים אַװעק פאַרן הייליקן-געבענטשטאוז
|
ער ,און זאָגט צו אים;
 --רבונו של עולם ,אָט דער טראָפּן װאָס װעט ער ווערן? אַ ניבור אָדעראַ שװאַכלינג,

אַ חכם

אָדער

א שוטה ,רייך אָדער אָרעם

אין גייסט-אויסשטאַ-

|
טוננ")* ,
דאָס מאַכט די מיסטעריע נאָך מיסטעריעזער ,פאַררוקט עס אין פינצטערן
ווינק? פון מיטאָס ,וואו מ'זעט קיין טראָפּן ליכט פון שכלדיקייט.

דער אייבער-

שטער ,די נאַטור ,באַשטימט און דאָס איז אַ ווערדיקט איבער וועלכן מיר האָבן
ניט קיין דעה,
ה ,היינע

()7971-6881

פלענט

זאָגן ,אַז אין זיין קלענסטן

פינגער

פילט

ער מער װוי אַנדערע מענטשן אין זייער נאַנצן נוף ,פון װאַנען האָט ער געקראָגן
אָט דעם הויך-סענסיטיוון אַפּאַראַט װאָס צייכנט זיך אויס מיט אַזאַ הויכן סטאַנ-
דאַרט פון שפּירעוודיקייט?
װאַטסאָן ( )8781האָט זיך בארימט ווען ער האָט זיך שטאַרק איבערגע-
*) גידה .מ;.)8

א

ו
ייסיקר
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א

||

אבא

גאָהדין

נומען מיט זיין שיטה אין פּסיכאָלאָניע ,װאָס מע רופט בעהייוויאריזם (אוים-
פירלעכקייט) ,אַז ער קען דורך קאָנדיציאָנירונג ,דורך דערציאונג מיט דער הילף
פון געשאַפענע ספּעציעלע באַדינגונגען ,פאַרװאַנדלען יעדער געוויינטלעך קינד
אין אַ געניוס ,אָבער ער איז געבליבן ביי זיין באַרימערײ ,קיינער האָט אים קיין

! קינדער ניט געגעבן ,און ווען מ'טרויט זיי אים יאָ אָן ,װאָלטן זיי זיכער אַרױס

,כשן ועין" פון זײַנע עקספּערימענטן צו פּראָדוצירן גאונים אָדער אויסבריען
|
|
זֵיי אין אסַ.פּעציעלן אינקובאַטאָר,
טהאָמאַס עדוסאָן ( ,)7481-1391דער געניאַלער אַמעריקאַנער דערפינדער
װאָס האָט בסך-הכ? געהאַט שולונג פון אַ משך פון דויי חדשים ,פלעגט זאָגן,
אַז געניאַלקײט איז ניין און ניינציק פּראָצענט שווייס ,דאָס מיינט פלייס ,אָנ-
שטרענג ,און בלוין איין פּראָצענט נאַטור-געשאַנק ,אָבער פון װאַנען נעמט זיך
אָט דער איין פּראָצענט?! ווייטער ,דער דאָזיקער פלייס ,דער חשק צו לערנען,
פאָרשן ,זוכן ,נישטערן איז דאָס גופא דען ניט קיין געשאַנק ,אַ ספּעציעלע אוו-
סערגעוויינטלעכע פעאיקייט,
:

לאַנג פאַר עדיסאָנען האָט בופאָן ( ,)707188דער גרויסער פראַנצויזישער
געניוס איז קיין זאַך ניט וי בלויז אגַרויסער

כשרון פון

נאַטוראַליסט געזאָגט;
געדולד-האָבן.
,עניוס איז דער כּוח אָנצוצינדן דאָס אייגענע פייער" ,האָט געזאָנט דזשאָהן
ג
פאָסטער ( ,)0771-3481דער אַמעריקאַנער געאָלאָג און פּאַלעאַנטאָלאָג.
ג,עניוס אין הויפּטזעכלעך אַן ענין פון ענערגיע" .האָט באַהױפּט מאַטי
אַרנאָלד ( ,)9981-88דער ענגנלישער דיכטער און גרויסער קרימיקער.
,געניוס איז בלוין אַרבעט און פלייס" ,האָט פאַרזיכערט דייוויד דזשאָרדוש

האַגאַרטה ( ,)2681-7991דער ענגלישער אַרכעאָלאָג,
בכל? גערעדט, ,געניוס

איז אַ סוד צו זיך אַליין" ,האָט געזאָגט טהאָמאס

קאַרלײיל,

|

אָט די אַלע דעפיניציעס

דערקלערן

גאָרניט ,און כ? זמן מענטשן

האָב

ניט קיין דערקלערונג פאַר אָט דער דערשיינונג װועלן זיי ניט אויפגעבן דאָס
גריבלען זיך אין אָט דער פּראָבלעם און זֵיי וועלן לייענען און שרייבן ביאָנראַ-
פיעס פוֹן די דאָזיקע באַשאָנקענע יחידים ,אין דער האָפענונג אַז סוף כל סוף

וועט זיך זייער מי באַלױינען מיט דער לייזונג פון אָט דער רעטעניש.
פון װאַנען אַ טאַלאַנט נעמט זיך ,ויה איך ניט ,און אפשר ווייס קיינער
טאַ

ניט ,װאָס איך ווייס אָבער יאָ ,איז ,אַז ש .י ,האָט געהאַט אַ געבוירענעם
לאַנט סיי װוי רעדנער און סיי וי אַ שרייבער-זשורנאליסט.
קַאַטשקעלע כדי עס זאָל נעמען שווימען איז
אַלץ װאָס מע דאַרף טאָן צו א
נעמען עס און א װאָרף טאָן אין װאַסער .עס װעט שוין שווימען ,זיך פילן
אין װאַסער וי אין אייגענעם עלעמענט,
דאָס אייגענע בנוגע ש .י .אַלץ װאָס עס האָט זיך געפאָדערט איז קריגן אַ

לאַקאַל און צוהערער,

דאָס איבעריקע

וװועט שוין גיין וי נעשמידט,

וי פון

זיך אַליין .װועגן דער רעדע איז זיך ניטאָ װאָס צו קימערן ,זי וועט שוין אַרויס
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וי עס בּאַדאַרף צו זיין .דאָס אייגענע קען מען זאָגן אין שייכות צום שרייבן.
וי נאָר עס האָט זיך געשאפן א טריבונע ,אַן אָרגאַן ,אין װוי ננזר געװאָרן ,אַז
אַז ער זאָל וװוערן

און שרייבער,

רעדאַקטאָר

וי איינער

װאָלט

זאָגן ,שמואפֿ,

לכך נוצרת ,דאָס איז דיין אָנגעחתמעטער נורל און דו קענסט פוֹן אים ניט אַנט-
רינען און ניט אַנדערע קענען דיך פון דעם פֿאַרואָגן ,ווילנדיק ,ניט ווילנדיק וועלן
זיי דיך מוזן אַנערקענען.
וי נאָר דער ,רוסישער פּראָגרעסיווער פאַרבאַנד" ייז זיך .אויף ,ווערט
ש .יאַנאָווסקין קלאָר ,אַז מע דאַרף ריידן יידיש אויב מע יל קרוגן דעם געהער
פון יידישן אַרבעטער,
,פאַר אלַעננערער צייט האָט מיך ;געבאַדערט" דער געדאַנק :פאַר װאָס
האַלטן מיר ניט אִפּ אונדזערע פאַרזאַמלונגען אין יידיש? נאָך אַלעמען איז דאָך
דער עולם ,װאָס קומט צוֹ אונדזערע פֿאַרזאַמלונגען ,אַן עכט יידישלעכערּ ,און

גאָר אַ סך פון זיי פאַרשטייען קוים וװענן װאָס מיר ריידן און קרינן זיך אַזױי
שטאַרק,

(ט .י .ציטירט

-

בוך זיז ,)488 38

= אָבער פון דעם טאָר מען ניט דרינגען ,אַן מע װועט גרינדן אַ יידישן פּראָ-
גרעסיוון

פאַרבאַנד" ,עס האַלט נאָך זייער ווייט פון דעם ,כל-ומן עס האָט נע-

הייסן דער ,רוסישער פּראָגרעסיווער .פארבאנד" איז דער נאָמען געווען כשר
זישר ,ווייל זיי זיינען דאָך געווען ביי זיך זיכער ,אַז קיינער װועט זיי ניט פאַר-
דעכטיקן און זיי אַלֵיין װעלן זיך ניט חוֹשד זיין אין רוסישן פּאַטריאָטיזם:
שאָוויניזם ,װאָרעם װאָס-װאָס ,זיי האָבן טאַקע געבראַכט מִיט זיך רוסישע גע-
זינונג ,דעם רוסישן רעװאָלוציאָנערן באַגאַזש ,אָבער ניט קיין רוסישע געםפילן,
קיין ,ג,רויס-רוסישע

נגעפילעכצן" .אָבער זיך אַ נאָמען געבן ,יידיש" ,װאָלט זיין

אַלאַרמירנדיק ,געפערלעך .דאָס װאָלט דאָך זיי ברענגען צו זייער ווירקלעכן צו-
שטאַנד ,באַצײיכענען אַ שטיק רעאַליטעט ,און דאָס װאָרט װאָלט זיי קענען ברענ-
גען צו מכשולים ,עס װאָלט זיי צופירן צו נאָענט צום יידישן נאַציאָנאַליזם,

שאָװויניזם ,פאַר דעם האָבן זיי ,פאַרשטײט זיך ,געדאַרפט מורא האָבן ,לכן ,אַן
מע שאַפט

אַ נייעם פאַראיין

גיט מען אים א נאָמען  פּיאַנערע

דער פרייהייט"

(פּיאָנערן פוֹן פרייהייט) דער עטנישער סימן פון דער גרופּע ווערט אױיסגעלאָזט.
הגם די גרינדער און מיטגלידער זיינען געווען אַלע יידן,

,די ערשטע יידישע אַנאַרכיסטישע אָרגאַניזאַציע האָט נעטראָנן דעם הויך:
קלינגענדיק דייטשן נאָמען ,פּיאָנערע דער פרייהייט" און איז געווען צוזאַמענ-
|
געשטעלט פון אַ צאָל אינטעלינענטע יידישע אַרבעטער")* ,
ש .י .איז ניט געווען איינער פון די נגרינדער ,ער האָט זיך אָנגעשלאָסן אָן

דער גרופּע ווען זי האָט פונקציאָנירט,
,אַנב אורחא ,דאָס איז געווען דער ערשטער
וועלכן מע האָט גערעדט

בליז

יידיש")**= ,

* )+יסף קאהאן ,ציטי בוך,
* ,) )5+י ,צימי בוך ,זי .58

זי .59

מיטינג אין נייאָרק .,,אוֹיף

אבא

 2כין 5

גטָ רדין

,דער מיטינג איז געווען אין אַ קליין צימערל ,אין אַ סאַלון אויף עלען
סטריט"*).
,עס

האָט זיך זייער שווער געלאָזט גלייבן ,אַז אָט דאָס הייפעלע מענטשן

איז עס באַרופן פון שיקזאַל צו זיין די בויער פון דער יידיש אַנאַרכיסטישער
באַווענונג אין אַמעריקע ,און דאָך איז עס פאָרט אַזױ געװען ...דער פאַקט איז,
אַז די מענטשן זיינען  ---איינער וי אַלע  ---געווען באַזעלט פון אַ וואונדער-
לעכן גלויבן ...און זיי זיינען געווען ,נאָר אָן גוזמא ,אמתן העלרן")=*,
קפֿיין און ניט אָנזיכטיק וי מיר זיינען אַלֶע געווען לויט אונדזער אָנבליק,

אָבער אמתע ריזן זיינען מיר געווען אין אונדזער גייסט"*==
װאָס איז געווען די הויפּט-אױפּנאַבע פון אָט די ,פּיאַנערן"? ,זיי האָבן
זיך פאַרנומען מיט דעם פֿאַרשפּרײטן פון ,אַרבעטער פריינד" װאָס איז דערשי
נען אין לאַנדאָן ,און איז געווען אַזױ צי זאָגן ,אַן אומפּאַרטײיאישער אָרגאַן,
דאָס הייסט ,ער האָט פאַרטראָטן ביידע אידעאָלאָגיעס :די סאַציאַל-דעמאָקראַטי

שע און אַנאַרכאָיקאָמוניסטישע,
די ,פּיאָנערן"

האָבן

פאַררופן

אַ מאַסן-מיטינג.

איין

רעדנער

האָבן

זי

געהאָט און דאָס אין געװען אַ מאַן מיטן נאָמען זאַלצבורג ,אָבער מען האָט

געדאַרפט האָבן כאָטשבי נאָך איינעם .די רעדעס האָבן געדאַרפט געהאַלטן וערן
אין יידיש .און יידיש-רעדנער זיינען ניט געווען קיין סך .זאָלאָטאַראָוו ,װי ש ,י.
ניט איבער ,האָט זיך ניט געפיקט גענוג איינגעאיבט אין מאַמעילשון ,אַז ער
זאָל קענען אדרעסירן אַן עולם אין אָט דעם לשון ,אָבער ש .י .טרויט ניט ,אַז

דאָס איז געווען די ווירקלעכע אורזאַך ,ער איז אים חושד ,אַז ער האָט פּשוט
זיך נעשעמט אויסצוזאָנן אַז ער קען יידיש.
,איז געווען די פראַגע :װוער זאָל זיין דער צווייטער ,װאָס זאָל אויפטרעטן
מיט אַ רעדע אין יידיש? זאָלאָטאַראָוו און לואיס האָבן דערקלערט ,אַז זיי פילן
זיך דערוויי? נאָך ניט בכוח צו האַלטן אַ לעקציע אין יידיש און אפשר הװאָבן
זיי זיך גאָר נעשעמט צו זאָנן ,אַז זיי קענען ריידן גוט יידיש ,װי דאָס איז
געווען דער פאַל מיט גאָר אַ סך רוסישע אינטעליגענטן( ,דאָרט ,ז' )68
אין יענער צייט און אויך אין אונדזער צייט זיינען פאַראַן מענטשן װאָם
באַנרייפן ניט ,אַז מע קען ניט באַװוייזן א פּאַזיטיוו דורך אַ נעגאַטיו ,זיי טי"
נען ,אַז זייער ווירקלעך אָדער אָנשטעל-נעמאַבט ניט קענען יידיש ,באַװייזט
זייער קענטשאַפט אין אַנדערע העכער אַנטװיקלטע לשונות .זיי ווילן ניט באַנע-
מען אַז עס איז דאָך מענלעך ניט צוֹ קענען עטלעכע שפּראַכן ,סיי יידיש און
סיי אַנדערע לשונות ,דאָס ניט קענען קיין ייריש גיט ניט קיין אַטעסטאַט אויף
קענטעניש,

עס זאָגט בלויז וועגן ניט קענען .פון דער צוייטער

זייט איז דאָך

מענלעך אַז א מענטש זאָל קענען עטלעכע שפּראַכן ,יידיש אַריינגערעכנט ,אָבער

)*5
)886

דאָרט ,זי .501
דאָרט ,ז' .601

ש' .אַנאָװסטי  --זײַן לעבן ,טֶעמפן א

שאַפן

7121

אַזױ פעלערהאַפט אורטיילן מענטשן ,עס אין מערקװערטיק אַן עד-היום זיינען
פאַראַן יידן ואס שעמען זיך אױיסצוזאָגן אַז זיי קענען יידיש .איך צווייפ? ,פאַר-
שטייט זִיך צי דאָס איז געווען דער פאַל מיט זאַלאָטאַראָוון ,מיט וועמען ש ,י,
האָט ניט געהויזט ,זאָלאָטאַראָו אין געװאָרן שפּעטער צו פּועלײציוניסטיש גע-
שטימט,

יעדנפאַלס ש .י .איז נים געווען קיין שרעקעוודיקער און ער האָט זיך אָנ-
געבאָטן צו גיין ריידן .,װי ער דריקט זיך אויס, --- ,װאָס נעמט זיך אַ ליטואַק
ניט אונטער?"
|
|
,איך

האָב נאַנץ שטאַרק

געפילט

די גרויסע

פאַראַנטװאָרטלעכקײט,

װאָס

איך האָב גענומען אויף זיך ,אין דער אמתן איז עס געווען אַ גרויס איינשטע-

לעניש פון מיין זייט .ביז דעמאָלט האָב איך קיין מאָל זיך אַלֵיין ניט געהערט

ריידן יידיש אין דער עפנטלעכקייט און איך בין גאָרניט געווען שטאַרס

זיכער

מיט זיך .אָבער  ---װאָס נעמט זיך ניט אונטער אַ ליטװאַק?? (דאָרט ,זי .)68

,פאַר אַ טעמע האָב איך אויסגעויילט, :לוינאַרבעט און קאַפּיטאַל" ,ניט
חלילה צו קריטיקירן די תורה פון קאַר? מאַרקס ,נאָר זי צו פּאָפּולאַריזירן פאַר
דעם יידישן עולם"( .דאָרט ,זיז .)68'78
עס איז מערקווירדיק ,פון דעמאָלט אָן עד היום האָבן די יידישע אַנאַר-
כיסטן און אַ טייל אויך פוֹן די ניט-יידישע געהאַלטן אין איין נאָכזאָגן קאַרל

מאַרקס

תורה

וועגן פּאָליטישער עקאַנאַמיק ,כאָטש

מאַרקס איז אַרױסגעטראָטן

אין זיין ,אָרעמקײט פון פילאָזאָפיע" אַזױ שאַרף קענן פּרודאָנען.,
אַראָפּגעשלוננען מאַרקס שיטה וװעגן עקספּלאָאַטאַציע און מערװערט

קויפן אַרבעטסקראַפט און אַלע פּשטלעך זיינע,
דאָנס אויפפאַסונג וועגן די פּאָליטיש-עקאָנאָמישע
בערקמאַנס בוך דער א"ב פון אַנאַרכאָדקאָמוניזם
דער מאַרקסיסטישער טעאָריע פון עקאָנאָמיק ,ש,
דיק ,ניט

חלילה

צו קריטיקירן

די תורה".

זיי האָבן
און פאַר'

איגנאָרירנדיק אין גאַנצן פֹּרו-
אָנגעלעננהייטן ,אַזױ איז אויך
אַ פּאָפּולערער איבערזאָג פון
י .רעדט ועגן זיך איראָניזירנ-

אָט-ידער

נידעריקער

ניואָ ,אָטידער /

דלות פון עקאַנאַמיק-פאַרשטענדעניש ,אָט די אָפּהענגיקײיט האָט אָנגעהאלטן און
האַלט אָן ביז אויף היינטיקן טאָג,
דער ,אויפרוף צו די יידישע אַרבעטער?

פון דער קאָנװענשן

(צוזאמעני

קום) פון  ,9881װאָס איז אונטערגעשריבן פוֹן די פּ,יאָנערע דער פרייהייט" ,רי
טער דער פרייהייט און אַנדערע ס'רוֹב אַנאַרכיסטישע געשטימטע פאַראייניקונגען
און גרופּירונגען ,האָט צום סוף אָט דעם זאַץ;
פ,אַראײניקט אייך! האָבן אונדז צונערופן אַזעלכע נאונים וי לאַסאַל אוֹן
קאַרל מאַרקס ,אונדזערע אַלעמענס לערער")*= ,
;אונדזערע אַלעמענס לערער" ,דאָס װאָרט אַלעמענס מיינט בפירוש אויך פון

פון די אַנאַרכיסטן .די ,קראָפּאָטקין ליטעראַטור געזעלשאַפט? האָט אַרױסגע-
געבן דעם ערשטן באַנד ,קאַפּיטאַל? פון ק ,מאַרקסן אין ד"ר מעריסאָנס איבער-

*) דאָרט ,וי  ,342געדרוסט װי אַ בײלאַגע.
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וי

-

הי

אבא

גאָהדין

זעצונג" , אַזױ גייסטיק 'פֿאַרשקלאַפּט זיינען געווען די יידישע אַנאַרכיסטן .די
מאַרקסיסטן האָבן .זיי געהאַל טן אידעאלאָניש געפּענטעט ,אפילן לאַסאַל ,אָט-דעם
הבלני ק ,װאָס .האָט שיער ניט פֿאַרגעטערט דעם שטאַט און האָט אָפּנעחוזקט פון
די'ליבעראַלן ביי וועמען דער שטאַט איז

קאַנאַניזירט ,אַריינגערעכנט

צווישן

זייערע

בלוין אַ פּאַליציײאַנשטאַלט,

האָבן זי

לערער,

האַן אָרנאַניזאַציע װאָס איז געווען פריער צוזאַמענגעשטעלט פון מיטג?י-
דער װאָס האָבן געהערט .דורך זייערע פּרינציפּן צו פאַרשידענע שולן פון סאָ-
ציאַליזם ,איז איצט געװאָרן אַן אָרגאַניזאַציע פון מיטנלידער ,װאָס שטרעבן צ
איין .אידעאַל אין דֹער צוקונפט און וועלכע זיינען װייניק

איבער

דער טאַקטיק

פּאַר דער קעגנװאַרט ,אַלע זיינען זיי רעװאָלוציאָנערן פון ריינסטן װאַסער; אַלע
האַלטן צוזאַמען מיט קאַר? מאַרקס ,אַז געװאַלט איז די אַקושערין פון יעדער
אַלטער געזעלשאַפּט ,װאָס איז שװואַנגער מיט אַ נייער")** ,

( .דאָס שרייבט ש ,י ,אין ,א"פ ,".װען ער דערקלערט

אַז די אַנאַרכיסטן

קלוב" און אויך דעם

און

נעמֶען איבער דעם ,בערנער

סטריט

אָרגאן ,א"פ".

רֹאֶך אַז ער רעדט וועגן רעװאָלוציאָנערער טעטיקייט באַזירט ער זיך אויף מאַרקסן
און ניט אויף באַקונינען ,װאָס-װאָס ,אַ .רעװאָלוציאָנער ,אדַירעקטער אַקטיווער
קעמפער איז דאָך באַקונין ,זיכער ,געווען אגַרעסערער פוֹן דעם קאַבינעט-מאַן
מאַרקסן,

אַזױ שטאַרק

איז געווען דער קולט פון ,מאַרקסנטום?

אפילן

ביי די

יירישע .אנאַרכיסטן .אַזױ נידעריק איז געווען דער טעאָרעטישער ניוא ,אַזוי
ווייניק פ אַרשטענדעניש האָבן די גענאָסן אַרױסגעויזן פאַר דעם פונאַנדערגאַנג
|
פון טרוראניזם ,באַקוניניזם און מאַרקסיזם,

דאָס איז אדַרך-אגב

אָנמערקונג ,אַ דינרעסיע װאָס דער לייענער װעט

אונדז פאַרגעבן  --מיר קערן זיך אום צו דער טעמע.
 גאיך האָב זיך גוֹט צוגעגרייט ,עס איז געווען דאָס ערשטע און דאָס לעצ-| טע מאָל ,װאָס יאיך האָב געקענט מיין רעדע כמעט וי אויף אויסווייניק"- )555 ,

,ימפּראָװיזאַטאָר" ,אַ.
( שׁ .י .איז געווען אַ רעדנער אַ ספּאָנטאַנער ,אַן א
געבוירענער  ---ניט קיין אויסגעדרעסירטער און אויסגעטרענירטער --- ,רעדנער
װאָס פילט דעם עולם ,לייענט פון זייערע פּנימער אַראָפּ דעם איינדרוק

װאָס ער

מאָכֿט ,א רעדְנעֶר /װאָס ציט .מיט זיך דעם עולם .ער האָט פאַרשטאַנען זיין
!יך כמעט װי אידענטיפיצירט מיט זיי ,די גאַנצע צייט פון זיין ריידן
פּובֿליקום,ז

פלענט ער ,זיך אַזױ אויסצודריקן ,האַלטן די האַנט אויף זייער פּולס אין דעם
פּסיכאָלאָנישן אוֹן אינטעלעקטועלן זינען .ער האָט רעאַגירט מאָמענטאַן אויף
יעדן דיר; אױפֿװאַך אָדער אױפֿברױז פון זייערע געפילן ,אַ רעדנער פון אָט-דעם

אוט-געטאַנטער ,גוט-אָנגעשטעלטער
מין ,װאָס דער צוהערער איז ביי אים װי ג
מוזיקאלישער אינסטרומענט אויף וועלכן ער שפּילט ,געברויכנדיק זיין שטים

ווערטער אַנשטאָט די (פונגער .און זייערע אויערן אַנשטאָט קלאַװישן אָדער
 )+ש ,י, ,אַרבעטער-פריגד",
 ,4 )56י ,צי ב .זי ד.8י י-
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סטרונעס ,אַזאַ סאָרט רעדנער קען זיך ניט אויסלערנען זיין רעדע אויף אוים
װייניק ,װואָרם נאָך ואָרט ,זאַץ נאָך זאַץ ,פּעריאָד נאָך פּעריאָד אין דער היים
און דערנאָך קומען צום עולם און זי אַראָפּרײדן ,אָפּבאַראַבאַנעװען ,וי איינער

װאָס לייענט אַרױס פון אֵן אַלטן סידור,
,עבעדיקער" ,אַ פליסיקער ,א נאַטירלעכער אַראַטאָר,
ש ;.י ,איז געווען אַ ל
דאָס הייסט א רעדנער װאָס ווייפט בלויז װאָס ער האָט אין געדאַנק צו זאָגן דער
אוידיענץ ,אָבער ער וייסט ניט אין פאָרוֹיס וי אַזױ ער װועט עס זאָגן ,װאָרעם
רער ,װ,י-אַזױי? איז אַן אַקט פון מיטאַרבעטונג ,קאאָפּעראַציע אוֹן פאַרשטענדע-
ניש ,פון קאָנטאַקט װאָס ווערט עטאַבלירט צווישן אים און זיינע צוהערער ,דער
,װידאַזוי" קומט צו אים אינטואיטיוו ,װוי סונעסטירט פון דער אוידיענץ ,שטייענ-
דיק אויף די פיס און רעניסטרירנדיק די װיבראַציעס און אימפּולסן װאָס ער באַ-

|

קומט פון די צוהערער און רעאַגירנדיק אויף אט די אימפּולסן,

א רעדנער פון אָט-דעם סאָרט איז פליסיק ,דינאמיש ,פול מיט לעבן ,מיט
וויץ ,מיט שאַרפזין ,איז בליצנדיק ,איז וואולקאַניש ,עקספּלאָדירנדיק ,ער איז נים
,ירלעך-מאַנירלעך" ,די זאַצן אָפּנעמאָסטן און
פּאַלירט אַראַטאָריש ,ער איז ניט צ
אָפּגעװאױינן ,ריין ,שיין עלאָקװענטיש ,אָבער טויט ,אויסגעלערנט מעכאַניש ,אָן א
פולסירנדיקער נשמה און אָן אַ צאַפּלדיק האַר'ן ,דער צווייטער מין רעדנער ,דער
שיינריידנער ,איז אַלֶע מאָפ גלאַט ,ראַפינירט, ,אױיסגעפּוצט אין לשון" ,אָבער עס
שמעקט פון זיינע רייד ,פאַר דעם ואָס האָט אַ שאַרפן נעהער ,מיט בית-עולם-
|
גערוכן...
ש .י ,הגם ער האָט זיך צונענרייט ,איז דאָך געווען אַזױ אויפנערעגט ,אַזױ
אָנגעשראָקן ,אַז פאַר די אוינן האָט אים געשווינדלט .א קלייניקייט ,עס אין דאָך

געווען זיין מ,וידן-רעדע" ,זיין אוידיציע ,ער איז ניט געווען זיכער אַז ער װעט
אויסנעמען ביים עולם און ביי
דעם עקזאַמען און באַוייזן אַזן
פון אַנאַרכיזם ביי די יידישע
אויפגעשרויפט און צערודערט,
רעדט און געזאָנט ,איבערהויפּט

די עטלעכע ,מבינים" אוֹן אז ער װעט אויסהאַלטן
ער איז ראָוי און פעאיק צן זיין דער װאַרטזאָגער
מאַסן .זיין אַרוסטויט האָט אים געהאַלטן אַזױ
אַז ער האָט אַלֵיין ניט געהערט װאָס ער האָט גנע-
האָט ער זיך געשראָקן פאַר זיין ייריש ,אט דאָס

מאַמעילשון זאָל אים ניט אָפּטאָן עפּעס אַ שפּיצל .נאָך אַלֶעמען איז עס דעמאָלט
בלויז געווען זיין מאַמעס לשון אָבער ניט דאָס לָשון פון זיין קאָפּ און האַרץ ,ער
אין דאָך געווען א טיפּישער רוסישער אינטעלינענט; ואָס איז געװען שפּראַב-
לעך אַסימילירט.

ער איז אָבער אַרויס פון געפעכט מיטן לשון אַ זינער .זיין גרויסער רעד:
נער-טאַלאַנט האָט אים אַרױסנעטראָנן ,האָט צונעדעקט אַלע דעפעקטן פוֹן אוים-
דרוק ,ער האָט צן זיין גרויסער און זייער אָנגענעמער איבערראַשונג אויסנענו-
דער ,עליט" ,ביי די עטלעכע מבינים ,װאָס זיינען
מען אי ביי דעם עולם און אי ביי ,
איינער פון די נאָר גרויסע מבינים ,אַן אָנערקענטער
געווען אין אוידיטאָריום.,
פיינשמעקער און ווייסער אין געווען נעטער .דער לעצטער האָט אים קאָמפּלימענ-

טירט פאַר זיין זייער געלונגענער רעדע,

|

אָב א

01

גאָה דין

,איז אָט ווען ער (נעטער) האָט מיר געמאַכט דעם קאָמפּלימענט ,האָט ער
ווירקלעך אַרײינגעבלאָזן אין מיר אַ נייע נשמה .עס איז זיכער ,אַז די פּאָר לויב-

ווערטער פון נעטערן האָבן מיר שטאַרק געהאָלפן אין מיין ווייטערדיקער טעטי-
|
|
קייט וי אַ יידישער רעדנער..
יאָ ,נעטער איז געווען א זעלטענער מענטש ,פול מיט ליבע פֿאַרְ יֶעדן או ן
מיט פעלזן-פעסטע איבערציינוננען ,פאַר אונדז יונגװאַרג .,.א,יזן ער געװען א 1
אמתער קװאַל פון הויכן דענקען און פילן און פון אַ מוסטערהאַפטן לעבז")= .
:
אָט-אַזױ האָט ש .יאַנאָווסקי געקראָגן זיינען רעדנער-שליפעס,
=
נאָך דעם אַרויסטריט און גרויסן דערפאָלנ װאָס ער האָט געהאַט ,האָט ש .י.
זיך שוין גענומען פילן זיכער און היימיש אויף דער יידישער טריבונע.

מ.
ש .י .ווערט אַ במקום רעדאקטאָר
די פּיאָנערן פון פרייחיים האָבן זיך אָפּנענעבן הויפּטועכלעך מיטן פֿאַר-
שפּרייטן דעם ,אַרבעטער פריינד" ,װאָס איז דערשינען אין לאָנדאָן ,דער ערשטער
נומער איזן דערשינען דעם -81טן יולי  ,8881איין מאָל אַ חודש .דער ערשטער
רעדאַקטאָר איז געווען פיליפ קראַנץ ,אַן אױסגעשפּראַכענער סאַציאַל-דעמאָקראַט,
אָבער אין דער חודש-שריפט זיינען געווען פאַרטראָטן צוויי ריכטונגען ,סיי די

סאַציאַלידעמאַקראַטישע און סיי די אַנאַרכיסטישע ,אין ערשטן אַרטיק? פון דער
רעדאַקציע ווערט נעזאָנט ,אַז זיי ,די אַרױסנעבער און שרייבער זיינען קעגן דער
קעננווערטיקער געזעלשאַפט ,קעגן אַלע אומנגערעכטיקייטן פון דער וועלט" ,אָבער
זיי זיינען פריינד פון אַלע סאַציאַליסטישע שטרעמונגען וי פאַרשײידן זייערע מיי-

נונגען זאָלן ניט זיין")* ,
| אין זומער  ,6881אַ יאָר נאָך דעם וי דער ,אַרבעטער פריינד" האָט אָנ-
געהויבן צו דערשיינען ,האָט מען גענומען טראַכטן ווענן פאַרװאַנדלען די צייט-
שריפט אין אַ וועכנטלעכן אַרנאַן .,,אין נאַוועמכער  6881האָט דער אַרב' פר'?,
אָנגעהויכן דערשיינען וועכנטלעך אין אַ גרעסערן פאָרמאַט)== ,
כ,אָטש אונדזער גרופּע האָט געאַרבעט מיט אַלע אירע כוחות פאַר דער

פאַרשפּרײטונג פון דער צייטונג ,האָבן מיר מער וי עטלעכע צענדליק עקזעמ-
פּלאַרן אַ װאָך ניט געקאָנט פאַרקויפן")46* ,
|
מיר האַלטן אַצינד ביי ,9881
הכלל ,די גרופּע האָט באַשלאָסן צו מאַכן אַן אָנשטרענג און נעמען אַרוֹיס. -
*) דאָרט ,זײז ,88:98
*) אַ .פרומקין; ,אין פרילינג פון ײדישן סאַציאַליזםי ,ז' ,.0491 ,73
*א) דאָרט ,זײז - .93:08
אצט) ( ,י ,ציסי בוך ,זי ,311
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געבן אַן איינענע שריפט ,ש .י ,.וועמען עס איז באַשערט געווען אֶנצוהייבן| יייז
רעדאַקטאָרײי אין אָט דער שריפט ,אין אויף דער זיצונג נים געווען ,אַזױי װי.
דאָס לעבן װאָלט נעשפּילט זיך מיט אים אין זשמורקעס,,,

די איניציאַטיו

איז,

זיכער ,ניט געקומען פון זיין זייט .װוען ער האָט זיך דערוואוסט פוֹן באַשלוס,
איז

ער

געווען

שטאַרק

איבערראַשט

און

האָט

ניט

גענלייבט

ועט

אַז מע

קענען

דורכפירן די רעזאָלוציע אין לעבן .ער האָט געטראַכט אַז די גרופּע פאַרמאַנט ניט
קיין לייב

און לעבן",

ניט קיין געלטמיטלען,

ניט קיין שרייבער

און ניט קיין

רעדאַקטאָר .ער האָט אַרױסגעזאָגט זיינע ספקות צוֹ די איבעריקע חברים ,דאָך
האָט ער עפּעס וי דערשפּירט אַ װאַרעמקײט פון געדאַנק ,אַז עס ווערט געשאַפן
אַן אַרנאַן ,מע וועט קענען

באַלד שוין אָנפירן

אויך שריפטלעכע

פּראָפּאַנאַנדע.

און אויב ער האָט עס ניט געזען ,האָט זיין מזל עס נעזען )* ,זיין פאָרנעפיל האָט
אים אונטערנעזאָגט ,אַז אָט די אונטערנעמונג װעט זיין דעצידירנדיק ,שיקזאַל-
האַפט אין זיין לעבן ,ער האָט זיך אַרינגעװאָרפן מיטן נאַנצן ברען אין דער
אַרבעט ,געהאָלפן שאַפן די נעלטמיטלען דורך א באַל-אונטערנעמונג און בילעטז-
|
פאַרקויפן אין ,ביאַליסטאָקער הילפס-פאראיין סומך נופלים")** ,

װוער װעט

,אָבער מער פון אַלֹץ האָב איך זיך ניט געקאַנט פאָרשטעלן,
זיין דער רעדאַקטאָר פון דער געפּלאַנטער צייטונג")555 ,
אַז ער אַלֵיין איז דער בארופענער רעדאַקטאָר ,דאָס איז אים גאָרניט איינ-
געמאָלן ,די אַרומיקע פאַרדעכטיקן אויך ניט ,אַז צווישן זיי בלאָנקעט זיך אַרום

אַ העכסט-באַנאַבטער רעדאַקטאָר,

|

אַ רעדאַקטאָר װעט מען אַראָפּברענגען אַזש פון לאָנדאָן ,דאָס איו דער
אַנאַרכיסט י ,יאַפע ,װאָס אין געווען קראַנצס מיטרעדאַקטאָר פון  אַרכעטער-
פריינד" און ער האָט אין דער דאָזיקער שריפט פאַרעפנטלעכט אַרטיקלען ועגן
אַנאַרכיזם,
עס איז מערקווירדיק ,אין דער פיזישער סביבה װאָס ווייטער אַ קעגנשטאַנד
נגעפינט זיך פון באַאָנאַכטער ,אַלץ קלענער זעט ער אויס ,ער שרענקט עפּעס וי
איין ,די דיסטאַנץ פאַרצערט אַ טייל פון זיין גרייס ,זי פאַרקלענערט זיינע די-
מענסיעס .אין דער גייסטיקער אומנעבונג אין עפּעס פּונקט פאַרקערט .פון דער
ווייטנס זעט דער מענטש אויס גרעסער ,מעכטיקער ,פעאיקער ,די דיסטאנץ פֿאַר-
גרעסערט די גייסטיקע ,אינטעלעקטועלע שטאַטור פון דעם באַאָבאַכטן אָביעקט,
א ,8נביא איז נישט אֶן כבוד ,סיידן אין זיין אייגן לאַנד און אין זיין הוין" *)

דאָס איינענע גייט אויף אַ שרייבער .די נאָענטקײיט מיניאַטוריזירט די פּערזאָן.
אַזױ װי ער האָט זיך אָבער פאַרשפּעטיקט מיט זיין אֶנקוֹמען און דאָס
אַרױיסגעבן

פון דער

צייטונג

האָט מען

*) מגילה ,ג.
*)  .4י ,טיט'י בוך ,ז' .411
אאא) דאָרט ,זי .311
*) מתיא,

יײ"ג ;78 ,מאַרטקוס,8 { ,

ניט געװאָלט אָפּלינן ,אַזױי עמאַציאַנעל

אבא
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גאָ הדין

ליידנשאַפטלעך האָבן די אַרוסנעבער גענומען דעם ענין ,האָט מען באַשטימט
במקום רעדאַקטאָר" ,עפּעס װוי מ'קען זיך בשום אופן
.ש .יאַנאָווסקין פאַר אַ מין ,

גיט אַרױסדרײען פון שיקזאַל ,אַזױ איז אָנגעשריבן און אָנגעחתמעט אין די
שטערן און מזלות אַז ש .י .זאָל ווערן רעדאַקטאָר,
;אָבער אָנשטאָט מיך רופן מיטן נאָמען ,צייטװוייליקער רעדאַקטאָר" .האָט
מען מיר גענעבן דעם נאָמען 'דער זיצער' ,וועמעס אויפנאַבע וועם זיין צו זיצן

אין רעדאַקציע אָנצונעמען מאַנוסקריפּטן .,.זיי דורכקוקן ,עטװאָס פאַרריבטן")*=* ,
| זיינע נאָענטע חברים האָבן געהאַלטן ,אַז דער נאָמען רעדאַקטאָר אין א
צוֹ גרויסער כבוד פֿאַר ש .י .אפילו דער אַדיעקטיו ,צייטווייליקער" װאָלְט ניט
גענוג אַראָפּדינגען פון דער פאָרנעמלעכקייט ,װאָס אַזאַ טיטול ניט דעם טרענער.
,פאַר מיין אַרבעט האָב איך געזאָלט קרינן נאַנצע פינף דאָלער א ואָך ,און
דאָס נאָר ביז יאַפע ועט קומען" )=55
דער ערשטער נומער איז דערשינען אין פעבר'  ,9881דער אָרנאַן האָט גע-
טראָגן דעם נאָמען פון אויבערשטנס שטעמפּל ,אמת" .אָבער ,אמת" אין דייטש
איז דאָך, ,װאַרהייט" ,האָט די שריפט טאַקע אַזױ געהייסן .אָבער ניט געקוקט
אויף דעם אויסמיידן דאָס פּשוטע װאָרט ,אמת" אין נאָמען האָט די שריפט גע-
האָט אין אונטערקעפּל װי אַ מאָטאָ אַ פסוק ,און שוין דווקא אין העברעאיש,
אָן אַן איבערזעצונג ,אין וועלכן דער אמת וערט גלאָריפיצירט, ,שפת אמת

תכון לעד ,ועד ארגיעה לשון שקר" ( )4די ליפ פון אמת

וװעט באַשטײן

אויף

|
אײיביק ,אָבער בלויז אויף א וויילע איז די צונג פון ליגן),
זייער טשיקאַװע װאָס אפילו אָט די קאָסמאָפּאָליטיש געשטימטע רוסיש-
יירישע אינטעלעגענטן אַז זיי זיינען געקומען שרייבן פאַר די יידישער אַרבעטער
האָבן זיי אָנגעהויבן מיט אַ פּסוק אָדער מיט אַ מאַמר חז"ל ,אַזױ די ,װאַרהייט",
,ערעכטיקייט" און אַזױ אויך דער ,אַרבעטער פריינד" די ,װאַרהײיט"
אַזױ די ג
געברויכט ,װוי נאָר װאָס אָנגעוויזן א פּסוק פון ,משלי" ,די ,גערעכטיקייט' אַ

פּסוק פון ,איוב", ,בצדקתי החזקתי ולא ארפּה *).,

דער ,אַרבעטער פריינט" גע-

ברויכט הללס זאָג; ,אם איז אני לי ,מי לי ,וכשאני לעצמי מה אני"?=)( ,אולב
ניט איך ,ווער װועט זיין פאַר מיר? און אויב איך אַלֵיין פאַר זיך װאָס בין איך?)
אָט װאָס אַ .פרומקין זאָגט ווענן דעם:
,די אַרויסגעבער פון ,אַ"פ" .האָבן געהאַט אין זינען די צו וועמען זיי
האָבן זיך געװוענדט מיט זייער צייטונג ,די לאַנדאָנער יידישע בעל-מלאכות ,װאָס

זיינען נאָך געווען צונעבונדן צו יידישער טראַדיציע?)*55 ,
 ,4 )8י .בי ב .זי .411
 )556דאָרט.
 )4מטלי יב ,ימ.
*) איוב ,ב"ז ,ז.
 )56אֲבות ,א .יד.
 )586אָ .פרומקין, ,אי פרילינג פן ײדישן סאָציאַלטסי ,זי .73

י
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דער זעלביקער טעם האָט הפּנים גענאָלטן אויך פאַר די ני-יאָרקער אַרבע-
טער ,װאָס זיינען דאָך געקומען פון די זעלביקע פּוילישע ,ליטווישע און גאַלײ
צואַנישע שטעט און שטעטלעך.
,ארהייט? איז דערשינען האָט זיך שוין דער ,זי-
אָבער איידער נאָך די ו
צער" צעקרינט מיט דעם הויפּט-בעלידעה ,ש ,י ,האָט גענומען זיין אמט אָדער
שטעלע גאַנץ ערנסט און אפילו אַ באריכט פון א מיטיננ האָט ער ניט געװאָלט
דורכלאָז} אויב ער איז ניט געווען אָנגעשריבן וי עס באַדאַרף צו זיין .דאַרף
זיך גראָד מאַכן אַז דער באַריכט-שרייבעד איז ר .לואיס ,װאָס איו דעמאָלט גנעד
ווען דער הויפּט מאַכער פון דער גרופע און ער איז עס געװען דער ,װאָס האָט

רעקאָמענדירט ש ,י ,פאַר אַ ,זיצער"-רעדאַקטאָר ,און מיט אים קומט פאָר דער
|
צוזאַמענשטויס,
;איך נעם פייענען  --שווינדלט מיר פאַר די אויגן פוֹן די ,לואיסעם"..
זאג איך צו אים ,אַז דאָס קאָן אַזױ ניט געדרוקט ווערן ...האָט ער מיר דערלויבט
עטלעכע 'לואיסעס' אויסצומעקן ,אָבער געפילט האָב איך ,אז ער איז מיר נע-
װאָרן אַ ביטערער שונא .,,עס איז געווען זיין פאָרשלאַג װאָס האָט מיך געקרוינט
צוֹ דער שטעלע פון אַ 'זיצער'"?
דערצו איז נאָך צונעקומען אַן איבעררייד סמיט זאָלאָטאַראָוון וועגן יענעמס
אַ צו לאַנגן אַרטיקל? ,אַזויפיל רעדאַקטאָרישן אייפער ,פעולהדיקייט און אייננע-
שפּאַרטקײיט האָבן די חברים פון דעם ,זיצער" גאָרניט נעקענט דערװאַרטן.

עס האָט אים דער שליממז? נאָך צונעשפּילט מיט זיינעם אַן אַרטיקל װאָס
אַן אַנטײ
פּראָפּעסאָר זעליקאָװויטש: ,דער רעדאַקטאָר פון ,פאָלקס-אַדװאָקאַט?,,
קלעריקאַלע און כמעט ליבעראלע װאַכנשריפט ,האָט פאַרעפנטלעכט פּונקט דעם
2טן פעבר'  ,9881אין דער זעלביקער װאָך ווען די ו,ארהייט" האָט באַדאַרפט

דערשיינען מיט אַ לײיטאַרטיקל פון ש .י ,דער אַרטיק? איז שוין געווען אַן אויס-
געזעצטער .האָט זיך אויפנעהויבן אַ שטורעם :ס'טייטש ,היתכן ,דאָ שרייבט ש ,.ו.
פאַר דער ,װואַרהייט" א לייטאַרטיק? און צו דער איינענער צייט אַרבעט ער בי
|
די שונאים!
,איך געדענק נאָך וי דאָס װאָלט איצט געווען ,,פּרענער שרייט:
מיר אַרבעטן מיט אַלע כוחות אַרויסצוגעבן אונדזער איינענע צייטונג ,מיט
אונדזערע איינענע גענאָסן װוי שרייבער  --אַ צייטונג צו וועלכער דער בורזשוו'
זאָל קיין צוטריט ניט האָבן  --און מיט אַ סאל איז דער לײיטאַרטיקל-שרייבער
פוֹן דער ,װאַרהײיט' פון אונדזער ;,װואַרהײט' ,אויך אַ שרייבער אין בורזשואַזך
'-פאָלקס-אַדװאָקאַט! און נאָך אין דער זעלבער ואָך")=* ,
,חכלל ,מע האָט דעם זאַץ פון ש .י-ס אַרטיק? צעװאַרפן,
אַ צווייטן צוזאַמענשטױס האָט ער געהאָט מיט זאַלאָטאַראָוון .ש .י .האָט

רעקאַמענדירט פאַרן ערשטן נומער ,װאַרהייט" אַ ליד פון מאָריס דאָזענפעלדן ,די
*)  ,* ,4צימי

בוך,

*א) דאַָרט ,די ,811

ויז .911:611
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גאָר דין

גענאָסן איז בעסער געפעלן געווען אַ ליד פון דוד עדעלשטאַטן ,מע איז איינ-
געגאַנגען אויף אַ פּשרה ,אַז ביידע לידער זאָלן אַרײן .אָבער אַזױ וי ש ,י .איז
אַרױיס פון זיין זיצעריידרעדאַקטאָרשאַפט דריי טעג פּריער איידער דער ערשטער
נומער איז דערשינען ,האָט מען זיין אַרטיק? ניט געדרוקט און אויך אויסן געלאָזן

ראָזענפעלדס ליד,

יי

|

די מעשה מיטן אַרטיקל אין פ
,אָלקס-אַדװאָקאַט? איז אויפנעקלערט געװאָרן.
עס איז גאָר אַן אַרטיקל װאָס ש ,י .האָט געשריבן נאָך איידער ער האָט געטראַכט
וועגן שאַפן אַן איינענעם אָרנאַן און די גאַנצע זאַך איז געווען א נעװועט ,ש ,י.
האָם שאַרף קריטיקירט זעליקאָוויטשעס אַן אַרטיקל ,האָט אים יענער אַרויסנע-

פאָדערט אַן ער זאָל אָנשרייבן

אַ בעסערן .דער שמועס

אין פאָרגעקומען אין

זאַקס רעסטאָראַן .ש .י ,האָט דעם אַרױיספאָדער אָנגענומען ,ער איז אַװעק אוֹיף
זיין קװאַרטיר און האָט אָנגעשריבן אַן אַרטיק? אין סאַציאַליסטיש-אַנאַרכיסטישן

גייסט אונטערן קעפּ? ה
,עלפט זיך אַפֿיין!"
זעליקאָוויטש האָט עס גענומען צו פאַרעפנטלעכן .אָבער
האַלטן אַ לענגערע צייט און ש .י .האָט פאַרגעסן װעגן דעם
וי ער האָט געהאַט עדות צו באַװייזן ,אַז פּונקט אַזױ איז די
האָבן אים די שטרענגע גענאָסן דעם חטא מוח? געווען אָבער
פינפדאָלערדיקן ,זיצער-רעדאַקטאָר" האָט ער פאַרלוירן.
|
יאַפע איז געקומען קיין לאָנדאָן ,גענומען רעדאַקטירן די ,װאַרהײיט" ,ער
איז נים געווען קיין דערפאָלג וי אַ רעדאַקטאָר ,האָט די רעדאַקציע אויף עטלעכע
װאָכן איבערגענומען ד"ר מעריסאָן ,דערנאָך איז געװאָרן רעדאַקטאָר הל זאַ-
לאַטאַראָוו .אָבער װי שוין עטלעכע מאָל װידערהאָלט ,די ,װאַרהייט" און די
חברים און קאָלעגן-שרייבער האָבן זיך ניט געקענט באַגיין אָן ש .י .עס אין גע-
ווען אַ באַשלוס פֿון דער השגחה, .און ,..צולעצט האָט מען מיך ווידער מכבד
געווען מיטן אַלטן כבוד פון אַ 'זיצער' און דעמאָלט האָב איך אַרױסנענעבן די
לעצטע נומערן.
מיט דעם -02טן נומער האָט זיך געענדיקט דאָס לעבן פון דער ערשטער
ער האָט עס גע
גאַנצן ענין ,אַזױי
זאַך פאָרגעקומען,
זיין אַמט פון אַ

אַנאַרכיסטישער צייטונג ,די װאַרהייט' ")++ ,
,ניט געלט נאָר בלוט

האָט אונדז

געקאָסט

די צייטונג.

די גענאָסן

האָבן

בוכשטעבלעך דאָס פלייש פון זיך געריסן כדי די צייטונג אויפצוהאַלטן; און עם'
איז געווען דער טרויעריקסטער

די צייטונג אויפגעבן"( .דאָרט).

טאָג אין אונדזער לעבן ,ווען מיר האָבן געמוזט

|

יי

אַזא איבערנעגעבנקייט האָבן די חברים אַרױסנעװיזן צוֹ זייער שריסט ווייפ
זיי זיינען געווען די ,יידן" אויף דער יידישער אָרעמער אַרבעטער גאַס ,זיי האָבן
זיך געפילט באַדרענגט ,פאַרלוימדעט פון די סאַציאַל-דעמאָקראַטן װאָס זיינען דע"

מאָלט געווען ניט צאָלרײיכער פוֹן די אַנאַרכיסטן ,אָבער זיי האָבן געפילט דעם
װ=) דאָרט ,ויז '81פן.
 )5דאָרט ,זי .021

ש.

יאַואַװסקי

--

זײן

לעב

קעמפן

טן
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שאַפן

,האָבער" װאָס זיי װעלן עסן אין דער ניט-ווייטער צוקונפט און האָבן זיך אויך
איבערגענומען מיט זייער פּראַקטישקײט ,אַן אָרנאַן איז געווען אַ געװער פאַר
| אָנגריף און שוץ .זי האָבן געפילט גרויסע נויטווענדיקייט אין אַ צייטשריפט ,וייל

אין איר איז געווען זייער גייסטיק לעבן,.
שרייבנדיק זיינע מעמוארן
רופט זי אָן פּראָקלאַמאַציע)*= ,

קריטיקירט

|
ש ,י .זייער שאַרף

די

שריפט.

ער

אָבער אַ פּראָקלאַמאַציע האָט אַ נרויסע מעלה ,זי אין אַקטועל .זי װעקט,
זי רופּט צו מעשים ,און אויב די גרויסע אַקציע איז געווען די סאַציאַלע רע-

װאָלוציע ,װאָס האָט זיך ניט מאַטעריאַליזירט אויף דעם אַמעריקאַנער באָדן און.
אין קיין פּלאַץ ניט לויט די אַנאַרכיסטישע באַשטרעבונגען ,איז אָט די גראַנדיע-
זע אַקציע באַגלייט געװאָרן פון קליינע אַקציעס ,פון חיי-שעה .די ,וװאַרהייט"
האָט גערופן די אַרבעטער זיך צו פאַראײיניקן און צוֹ פּראַקטיצירן אין זייער אַר-
בעטער-לעבן די לערע פון סאַלידאַריטעט ,שאַפן פּראָפּעסיאָנעלע אַרבעטער-פאַר-
איינען ,די דאָזיקע אַקציעס זיינען יאָ דורכנעזעצט געװאָרן מיט דערפאָלג .די
באַמיאונגען אויף דעם געביט האָבן נעגעבן רעזולטאַטן ,װאָס זיינען אַריבערנע-
שטינן די דערװאַרטונגען,
ש .י .שרייבט
מיטאַרבעטער,

אָפּנהאַרציק

און שאַנעװעט

ניט

זיך און

ניט

די אַנדערע

זאַץ ,און ויי-

ק,יינער פוֹן אונדז האָט ניט געקאָנט אָנשרייבן אַ ריכטיקן
ניקער פון אַלעמען האָט עס געקאַנט איר רעדאַקטאָר")6*+* ,
דאָס איז אַ היפּש ביס? איבערגעטריבן ,אַװעק צו ווייט אין זעלבסטקריטיק.
עס איז דאָך  ,9881איבער זעכציק יאָר צוריק .יידיש איז נאָך געווען היפּש רוי,
סענקעוואטע ,ניט אַרומגעטעסעט ,ניט אַרומגעהובליעװעט,
עס איז מערקוירדיק וי שווער עס קומט אָן דאָס אַריבערגײן פון אַ
מליסיקער זאַפטיקער לעבעדיקער פאָלקשפּראַך צו אַ ראַפינירטן ליטעראַטור-לשון.
עס דאַרף ,דוכט זיך ,זיין זייער לייכט עס צו טאָן ,דער כלל איז איינפאַך און
דייטלעך :מע דאַרף שרייבן װי מע רעדט אָבער עס רעדט זיך בליז אַזוֹי .אַז
עס קומט צן טאָן עס ,שטעלן זיך אַרױיס שװועריקייטן װאָס מע קען זיי ניט ביי-
קומען ,אויסער דעם װאָס שרייבן פאַרמאָגט אַן אַנדער ריטעם מוז מען נאָך ניצן
אַ סך מער ווערטער װי עס געפינען זיך אין װאָקאַבולאַר-אוצר פון פּשוטן המון-
עם .חוץ דעם באנוצט דאָך דער ריידער װוערטער און גאַנצע פראַזן אָן קיין
שטרענגן אָפּקלײיב ,אָן קיין שום לינגוויסטישער דיסקרימינאַציע .װאָס עס פאַלט +
אַריין אין מויל ,קומט אַרױס ,איז ער אַ ייד אַ למדן ,װעט ער אין זיין שמועס
אַרײנבראָקן פּסוקים אַרײנהאַקן מאמרי חז"?; איז ער אַ ישובניק װעט ער שיטן
מיט סלאַװויזמען .יעדער לשון באַשטײט פון פאַרשיידענע פּלאַסטן און שיכטן און

*א) דאָרט ,זי .121
*אא) דאָרט ,זי .021
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אבא

גאָרדין

טראָגם אין זיך ווימען פון פרעמדע שכנישע שפּראַכן און דיאַלעקטן .עס איז
די פונקציע פון שרייבער צו זיין אֵן אָפּקלײבער ,אַ זיפּער ,אָננעמען טייל ווערטער
און פאַרוואַרפן אַנדערע .דאָס אין בנונע שרייבן אַ בעלעטריסטישע זאַך .דעם
פּובליציסט איז נאָך ערנער ,אים פעלן ממש אויס װערטער ,און אין אַנדערע
שפּראַכן ,למשל ,אין העברעאיש האָט מען געמוזט שאַפן טערמינען ,שאַפן נייע
ווערטער .יידיש אין דער הינזיכט איז געווען פיל מזלדיקער און שלימזלדיקער
װאָרעם זי האָט געקענט נעמען מיט די פולע זשמעניעס פון דייטש וואו זשור-
נאַליסטיק און אַ װיסנשאַפטלעך לשון אין שוין נאַנץ לאַנג אוױסגעאַרבעט ,און
האָס ניט געדאַרפט גיין צוטראכטן נייע ווערטער פאַר די נייע באַנריפן .אָבער
דערפאַר איז זי צוריק ,אַ דאַנק אָם דעם פאַרפלייץ פון נייע השנות און נייע
דייטשע ווערטער אין וועלכע אָט די השנות האָבן זיך אָנגעטאָן אפילן אָרטאַ-
גראַפיש ,פאַרדייטשמערישט געװאָרן אַזױ אַז וויפל מע רייניקט זִי אין זי נאָך
אַלץ נים אין גאַנצן אויסנעלייטערט פון אָט דעם דייטש-פּסולת,
ל
א
ָ
נ
אָבער ,דעם אמת זאָננדיק ,דער אייפער פון אַנדערע פילאָ ן און לינג-
וויסטן אונדזערע האָט זיך שוין איבערגעלעבט .דער פּוריזם איז שוין מער ניט
נייטיק ,אַ לשוֹן האָט פיל צו טאָן מיט געאָגראַפישע און פּאַליטישנאַציאָנאַלע
איינזעענישן .ווען מיר האָבן זיך געפונען אין שננות מיט דייטשלאַנד ,האָבן
מיר מורא געהאט פאַר דער דייטשער שפּראַך זי זאָל ניט פאַרפלײיצן און פאַר-
טרינקען אונדזער ,בידנעם יידיש" ,און מ'האָט זיך געדאַרפט אנשטרענגען
כדי אויפצושטעלן סאָלידע גראַמאַטיקאַלישע און לינגוויסטישע דאַמבעס אדער,
לכלדחפחות ,שליוזן .היינט אָבער ,אַן מיר געפינען זיך אויף דעם אַמעריקאַנער
באָדן ,צי אין צפון צי אין דרום און מיר קומען אין טאַניטענלעכן באָריר מיט
ענגליש אָדער שפּאַניש אין דער פּחד פאַר די ,דייטשמערישקייטן" אַן אומויס.-
דיײיטשלאַנד איז צו וייט פון
טער, ,דייטשמעריש" קען אונדז גאָרניט שאַטן.
אונדז אַז זי זאָל אונדז קענען מזיק זיין .און מ'דאַרף זיך אַזױ ניט היטן ,עס

לוינט זיך ניט צו מאַכן גדרים און סייגים.
אָבער מיר קערן זיך אום צום יאָר  ,9881עס אין נאָר אַ קנאַפּער חידוש,
װאָס די זשורנאַליסטן פון יענער צייט אין אָננעקומען שװערלעך צוֹ געפינען
דאָס פּאַסיקע ואָרט פאַרן פּאַסיקן געדאַנק.
פיליפ קראַנץ ,דער ערשטער רעדאַקטא
ָ
ר
פ
ו
ן
,
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ַ
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פ
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ד
?
"
שרייבט:
,װאָס אָנבאַלאַנגט די שפּראַכע ,זאָ
ו
ו
י
י
ס
י
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ד
ע
ר
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ַ
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פ
יינע ,רייכע

שפּראַכע

אונדזער

מאַמע-לשון איז (ער איראָניזירט

עס אַזױי) .מיר מוזן זיך

אָפט פּשוט דעם קאָפּ צעברעכן איידער מען געפינט דעם ריכטיקן אויסדרוק"*).
האָט דען י .ל ,פּר'ץ געהאַט אַ בעסערע מיינונג וועגן יידיש .א מיינונג צו
וועלכער ער גיט שאַרפן אויסדרוק אין זיין פּאָעמע ,מאָניש? װי זי א
פיאזַרעפנט-
לעכט געװאָרן אין שלום-עליכמס ,פאַלקס-ביבליאָטעק? אין יאָר ,8881
די צאָל אָרעמע און נעלט-אָרעמע חכרים ,װאָס האָבן זיך גערופן ג
,ענאָסן",
*)

אַ .פסרוססיט,

צימ'י

בוך,

זי .93

ש.

יאַנטטספי

--

זײן

לעבן,

קֶעמפן

אָון שאַפו
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האָבן פּשוט ניט געהאַָט די פינאַנציעלע כוחות אֶנצוהאַלטן אַן איינענע אַנאַר-

כיסטישע שריפט .זיי האָבן זיך אַ קער געטאָן צום געדאַנק ,אַז מע דאַרף אַרויס-
געבן אַ בשותפותדיקע

שריפט

אין ועלכער

די סאַציאַלידעמאַקראַטן

און די

אַנאַרכיסטן זאָלן זיין גלייך פאַרטראָטן,

אין דעצ' פון  9881איז פאַר דעם צוועק פוֹן שאַפן אַן אַלנעמיינע ארבעטער-
צייטונג פאַררופן געװאָרן אויף דער איניציאַטיו פון די ,פּיאָנערן" א באַראַטונג
(קאָנווענשן) ,אין וועלכער עס האָבן זיך באַטײליקט פאַרשיידענע אָרנאַנזאַציעס
אוֹן ,פאַרטבילדונגס פאַראיינען? פון ניװו-יאָרק ,פילאַדעלפיע און פילע אַנדערע

|
שטעט,
ש .י ,איז אויף דעם צוזאַמענקונפט ניט געווען ,אָבער אין איינע פון זיינע
רעדעס האָט ער פאָרגעשלאָגן ,אַז דער פאַרטראַכטער אַלנעמײינער אַרבעטער-אָרנאַן

דאַרף זיין אַ ,פרייע אַרבעטער שטימע" ,וואו יעדע ריכטונג זאָל קענען קומען צום
װאָרט ,און דאָס זאָל טאַקע זיין דער נאָמען ,פרייע אַרבעטער שטימע".

,איז וי איך האָב אַרױסגעזאָגט די דאָזיקע ווערשער אין דער זאָל פאַרהילכט
געװאָרן פון אַפּלאָדיסמענטן",)+

*)

שש י צימירט בוך זי .821

ש.

יאנאַװסקי

זיין לענן ,קעמפן און שאַפן
דריטער טייל

0066

-

ש י .און דער ,אַרנעמער פריינרי'

086

אינהאַלט-פאַרצייכן
ש .י .קומט אָן קיין לאַנדאָן אע א

ר א

אט

זייט 841 -- 241

א

א

199

װאָס ווילן די אַנאַרכיסטן פארא א א
ש .י -ווערט

רעדאַקטאָר

רא

פון ,אַרבגעטער-פריײינד?.

ש .י .דעלענאָט דעבאַטאַנט א

א א א א א

148
--

1

189

א

די דעבאַטע פון ש .י .און אב .קאהאן == == == == =-
אױפנעשטאַנען תחיית המתים חיש הוט הי ישי ייז יי =

יש

די אויסניכטערונג אָדער די אַנטױישונג == -- == --
ש .י .פּראָפּאַגאַנדיסט און פּאַָרטרעטיסט
דעמאַנסטראַציעס,
=

פּאַליטישע

און

שי  2עי

אַנטידרעליגיעזע

//

א,
ש י .קומט אַן קיין לאַנדאַן
עס איו ,9881

אין ניודיאָרק און פילאַדעלפיע

האָט זיך גענרינדעט

אַ גרופע מיטן נאָמען

,דיטער דער פרייהייט" .די גרופּע איזן באַשטאַנען הױפּטזעכלעך פון געװעזענע
לאָנדאָנער חברים װאָס האָבן זיך נאָך ניט אַמעריקאַניזירט ,אוֹן זיי האָבן ניט 
געקענט פאַרגעסן זייער ליבלינג דעם ,א"פ" ,דער צוועק פון דער גרופּע איז געווען
צו שטיצן דעם אַרנאַן ,װאָס די ,פּיאָנערע דער פרייהייט" פאַרנאַכלעסיקן צוליב

דעם װאָס זיי פּאַרנעמען זיך מיט אַן איינענער שריפט .אויך אין לאַנדאָן האָט זיך
געשאפן אַ פאַראייניקונג אונטער דעם איינענעם נאָמען ,ריטער דער פרייהייט",
איבערגעבענע פריינד אוֹן שטיצער פון לאָנדאָנער ,א"ם" ,דער .קאָפּ און פירער
פון דער גרופּע איז געווען קאַמעראַד רוטענבערנ") ,װאָס האָט זיך געפונען אין
אַמעריקע ,אָבער ער האָט דאָ ניט געװאָלט בלייבן און האָט זיך נעקליבן צו פאָרן
צוריק קיין לאָנדאָן ,וואו זיין פאַמיליע ,פרוי און קינדער האָבן זיך געפונען.

אויף דער איניציאַטיו פון חבר רוטענבערג ווערט שׁ .י ,איינגעלאַדן צו פומען
קיין לאַנדאָן און ווערן דער רעדאַקטאָר פון ,א",פ" ,מע שיקט ש .י.ן אויף רייזע-
הוצאות"*) פאַר אים און זיין פרוֹי ,װאָס איז לעצטנס אָנגעקומען קיין נין-יאָרק.
אָבער דערווייל איידער ער איז אַרױקנעפאָרן קיין לאַנדאָן האָט ער צונע-
שיקט אַ סעריע אַרטיקלען איבער אַנאַרכיזם-קאָמוניזם .די אַרטיקלען האָבן אוים-
ה*)
)5+

ש .י .צױב ,זי ,521
דאָרט ,זי .031
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גאָ רדין

גענומען ביי די לייענער פון ,א"ם" ,װאָס זיינען געווען אין זייער מאַיאָריטעט
מער גענייגט אַנאַרכיסטיש-קאָמוניסטיש װי סאַציאַל-דעמאַקראַטיש.
אין יענער צייט איז דער ,א"ם" געווען אַ שריפטקינד ,װאָס האָט געזויגן
פוֹן צוויי ברוסטן ,געצוינן אַ טאָפּלטע יניקה ,אי פוֹן סאַציאַל-דעמאָקראַטיזם און
אי פון אַנאַרכיזם ,דער אַרויפגעבער פון אָט דער שריפט איז געווען דער בערנער-
,ינטערנאַציאָנאַלער אַרבעטער דערציאונג קלוב" ,און
סטריט-קלוב אָדער דער א
וועלכן ,ווידער די איינענע געשיכטע ,ביידע ריכטוננען זיינען געווען פאַרטראָטן ,די
שריפט איז געוװוען אַ מין פרייע טריבונע מיט געוויסע באַנרענעצונגען .ד"ה,
קעננער פון סאַציאַליזם און אַנאַרכיזם ,רעאַקציאָנערן האָבן זיך ניט געקעגט
באַטײליקן.

לכתחילה

האָט קאַמעראַד רוטענבערג פֿאַרזיכערט ש .יאַנאָווסקין ,אַז דער

איצטיקער רעדאַקטאָר ,קאַנסטאַנטין נאַלאָפּ ,װאָס איז געווען פון דער סאָציאַל-
רעװאַלוציאַנערער אידעאָלאָגיע ,ליירט שווער פון שווינדזוכט און ער האַלט ביים
דעזיגנירן .האָט זיך אָבער דערנאָך גלייך נאָך ש .י.ס אַריבערקומען קיין לאָנדאָן,
אַרויסנעשטעלט אַז ער טראַכט גאָרניט צו רעזיגנירן ,און װאָס אין שייך זיין
געזונט-צושטאנד האָט ער זיך באַדייטנדיק פאַרבעסערט.
ק .גאַלאָפּן האָט זיך נאָר שטאַרק געװאָלט אָנהאַלטן זיין בכבודיקע רע-
דאַקטאָר-שטעלע
אַזױ ,אַז ש ,י .איז געקומען אויף אַ ניט-באַגרינדעטער אויסזיכט ,מע האָט
אים ,איינפאַך ,שלעכט אינפאָרמירט.
בלייבנדיק אין לאָנדאָן אָן קיין שום עקאָנאַמישן אָגלער האָט שׁ .י ,דורכ-

געמאַכט צום צווייטן מאָל זיין ציקל פון אומגעלונגענע פּרואװן זיך צו פּראָלע-
טאַריזירן ,ער האָט זיך באַמיט מיט כל הכוחות אַריינצודריננען ,װי אַ פּשוטער
זעלנער ,אין דער נדויסער צרחדיקער אַרמײ פון האָרעפּאַשניקעס װאָס האָבן אין
יענע יאָרן געפּראַצעװעט אונטער די שוידערלעכע באַדינגונגען פון דער שויץ-
סיסטעם.
אָבער לאָנדאָן האָט זיך גאַנץ גיך אַרױסגעװיזן צו זיין ניט גינציקער פֿאַר
זיין ,פּראָלעטאַריזירונגײ וי ניודיאָרק איזן עס געווען ,אַלע זיינע אנשטרענגונגען,
אין דער דאָזיקער ריכטונג ,האָבן זיך אומפאַרמיידלעך געענדיקט מיט אַ פולשטענ-
דיקן דודכפאַל ,הכלל ,ש ,י .האָט זיך ניט אויסנעטויגט צו קיין פיזישער מלאכה.
אָט די יאַנאָווסקיס באמיאוננען אַריינצוקריכן אין אַרבעטאָרישן גיהינום .
דורך דעם לעכ? פון אַ נאָד? זיינען טיף טראַניש .,אָבער ער באַשרײיבט זיי אין
רראָניזירט איבער זיך און מאַכט דאָס טראַנישע אויסוען
עי
אַ לייכטן טאָן ,א
קאָמיש.,
,אַז איך האָב זיך פֿאָרגעשטעלט אַז איך קום פון ניו-יאָרק ,וואו איך בין

געווען אַ קעפּענמאַכער ,האָט מיר דער פאָרמאַן נלייך געגעבן אַ טוץ קעפּס (אַזעל-
בע היטלעך) צו מאַכן,
|
אַװועקזעצנדיק זיך ביי דער מאַשין האָב איך זיך צעלייגט מיט מיין סחורה,
אָבער אין דער מינוט האָבן די אַרבעטער אַן עפן געטאָן אַלע פענצטער ,כאָטש

ש .יאַנאָװסקי  ---זיין לעבן ,קעמפן א
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שאַפן

טוץ קעפּס איז צעפליגן

דער טאָג אין געווען א גאַנץ קילער ,און מיין גאַנצער

געװאָרן איבערן נאַנצן שאם,
,די אַרבעטער האָבן אויסגעשאָסן מיט אַ הילכיקן געלעכטער; און איך האָב
כאַלד פאַרשטאַנען ,אַז דאָס איז געווען אַזאַ וויץ פון די אַרבעטער")* ,
ש .י .גייט פאַרביי אָט-דעם עפּיזאָד און מאַכט ניט קיין באַמערקונג ,אָבער
אין אָט דעם פּראַקטישן קאַטאָװעס-טדײבן לינט זייער פיל רשעות ,עס קומט צו-
גיין אַן אָרעמער פאַרװאָרלאָזטער לומפּן-פּראַלעטאָריער ,ד"ה ,איינער װאָס אין
אפילו ניט קיין אַרבעטער ,קיין פאַכמאַן אויך ניט .און שטעלט זיך פאָר ,כדי
צו פֿאַרדינען אויף ברויט און װאַסער ,אַז ער אין קלאָמפּערשט אַ בעל-מלאָכה,
איז אָנשטאָט צו העלפן אַ נידערגעשלאָגענעם ,אַ פאַרװאָנלטן עני ואביון ,שטעלן
זֵיי אים אונטער אַ פוס ,ער זאָל זיך אויסגליטשן און אַנידערפאַלן ,און זיי לאַבן

/

זיך נאָך פונאנדער .עס טוט זיי הנאה רי מעשה .

אַ פאַך אין האַנט ,צוויי גאָלדענע הענט ,צען פיננער אַז זיי דינען וי גע-

העריק --- ,איז אויך אַ מין ,קאַפּיטאַל" ,אַ שטיקל פאַרמעגן ,הנם ער איז ניט
אָפּנעשײדט פוֹן נוף ,איז ניט פאַרקערפּערט אין אַ אויסערלעכן אָביעקט ,װאָס איז
פאַררעכנט פֿאַר ווערטפול ,שׁ .י ,.דער קעמפער פאַר אַרבעט ,װאָס איז נרייט אַוועק
צוגעבן זיין לעבן פאַר דער באַפרייאונג פון דעם אַרבעטער-קלאַס ,קומט אין זיין

עלנט און נויט זוכן אַ שטיקל ברויט ,שטרעקט אויס די האַנט צו אַ מלאכה,
װאַרפן אים די אַרבעטער אַריין אין האַנט א שטיין;
זיך! מע מאַכט פון אים חוזק!
מערקווירדיק ,אָט דער אינצידענט ווירקט אויף אים

זיך און ווערג

נא ,שטיק

ניט ,דער אניטאטאָר

ש .י -האָט אימוניטעט .ער זעט דעם אַרבעטער וי ער ווערט געמאָלן אין די
סאַצואַליסטישע

און אַנאַרכיסטישע

אַניטאַציע-בראָשורן,

סיט

אַן אַרעאָל אָרום

קאָפּ ,ער קען ניט און װי? ניט אַ קוק טאָן אויף דעם אַרבעטער
אויס

אין דער גדויער

ווירקלעכקייט

ביים

װאַרשטאַט

און אויף

דער

וי ער זעט
פאַבריק,

וי

ער איז אַזױי אומברודערלעך ,אפילו אכזריותדיק ,צוֹ דעם װאָס קומט ערשט מעטן
מ'זאָל אים אַרויפנעמען ,צונעמען און אַװעקזעצן ביי א מאַשין און אים געבן אַ
געלעגנהייט עפּעס צו פאַרדינען ,ער ,דער אייננעזעסענער ארבעטער ,קוקט פון
אויבן אַראָפּ אויף דעם אומנליקלעכן לומפ-פּראַלעטאָריער ,אָדֶער אויף דעם ארי
|
|
|
בעט-זובער.
ש ,י ,איז געווען צופיל איינגענלייבט אין דער טעאָריע מכוח דער גרויסער
מענטשהייט-אויסלייזערישער ראָל ,װאָס דער אַרבעטער-קלאַס גייט שפּילן אין דער

סאַציאַלער דראַמע ,אַז אָט דער עפּיזאָד זאָל אים מאַכן זיך פאַרטראַכטן און אים
געבן אַ שטויס צו רעווידירן אט די אידעאָלאָניע ,װאָס איז אַן איבערגעטריבענע
אידעאַליזאַציע פון דער אַרבעטערשאַפט ,אַ פּאָרטרעטירונג פוֹן זיי װוי פון דעם
קאָלעקטיוון נואל-צדק פון רער מענטשלעכער ראַסע ,דעם קאַָלעקטיון אָפּשאַטער
פון אַלע אומנערעכטיקייטן און דעם ,פון גור? באַרופענער און פוֹן אומשטאַנדן

*) דאָרט ,וי .231
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באַשטימטער ,אַרכיטעקט פון דעם סאָציאַלן בנין ,װאָס װעט זיך גרונטמעסטיקן
אויף די דריי יסודות ,פרייהייט ,נלייכהייט און ברידערלעכקייט,

ניט אַרויסברענגענדיק

קיין איין ביטערן

װאָרט פון פאָרוואורף ,שילדערט

אין רעאַליסטישע פאַרבן זיין פאַרלעגנהייט.

|

,ער שטאָף פון די קעפּס איז געווען זייער אדַינער ,כבמעט וי פּאַפּיראָסן-
ד
איין האַלב
פּאַפּיר .דערצו האָבן די פאַרשײידענע טיילן געדאַרפט אַריײנפּאַסן 
קווייטל פון איין טייל האָט זיך געדאַרפט צונויפקומען מיט דעם צוייטן האַלבן
טייל ,אַזױ אַז עס זאָל אויף דער פאַרטיקער קעפּ אַרויסקומען אַ נאַנץ קווייטל .טאָ
קאָנט איר זיך שוין פאָרשטעלן וי איך האָב געמוזט שוויצן ליגנדיק אויפן דיל,

צוזאַמענקלײבנדיק די פאַרשיידענע צעפלויגענע טיילן ,און אַזױ אַז זיי זאָלן שטי"
מען ...בקיצור ,דאָס אויפמאַכן דעם טוץ קעפּס האָט מיר גענומען אַ גאַנצן טעג")* ,
און זיין לוין איז געווען פאַר דעם נאַנצן טאָג פון שווערער אַרבעט ,נאַנצע

זעקס פּעניס ,װאָס דאָס מיינט אַמעריקאַנער צוועלף סענט")=* ,
אָט אַזױ גייט ער פון פאַך צן פאַך און מיט דעם זעלביקן רעזולטאט.
אַ קאַמעראַד האָט באַשלאָסן אים אויסלערנען די מלאכה פון שטעקל-מאַ-
|
{ כעריי.
,אין די ערשטע פֹּאֶר טענ איז מיין אַרבעט באַשטאַנען פון רייבן די שטעקנס
מיט זאַמדפּאַפּיר ,איך האָב ,אָבער ,מער אָפּנעריבן די הויט פון מיינע הענט ,וי

גלאָט געמאַכט די שטעקנס .די הענט זיינען ביי מיר געווען הוילע וואונדן ,און
מער װי אַ וואָךְ האָב איך דאָרט ניט געקאָנט אויקהאַלטן .כאָטש די אַטמאָס-
פער אין שאַפּ איז געווען א גאַנץ אָנגענעמע .די אַרבעטער אין שאַפּ האָבן מיר
וי ווייט מענלעך צוגעהאָלפן")*+* ,
די אַרבעטער וועלט איז פאָרט ניט אָן גוטע מענטשן ,אָבער דאָ אין דער
,גנוטער ווילן" פון די אַרבעטער פאַרשטענדלעך ,ווייל ער איז נעקומען מיט אַן
איינענעם ,מיט אקַאַמעראַד װאָס האָט דאָרטן געאַרבעט און די אַרבעטער האָבן
געוואוסט פיל וייניק ווער יאַנאָווסקי אין ,אַז די גענאָסן האָבן אים אַראָפּנע-
ַ,רבעטער-פריינד" ,האָבן
בראַכט פון ניו-יאָרק פאַר דער רעדאַקטאָר-שטעלע פון א
זיי געהאָט פאַר אים דרך-ארץ ,צו די קאַפּנמאַכערס איז ער אַליין געקומען אָן

רעקאַמענדאַציעס

בלויז אויפן סמך װאָס ער אין קלאָמפּערשט

געווען א בעל-

מלאכה פון אָט דעם פאַך אין דעם גרויסן ניו-יאָרק...

די גענאָסן האָבן זיך נעפילט עקאָנאָמיש פאַראַנטװאָרטלעך פאַר ש .אַ-
נאָווסקין ,וועמען זיי האָבן אויסגעשריבן ,אַראָפּנעבראַכט פאַר אַ שטעלע ,װאָס
איז נאָרניט געווען װאַקאַנט .אַזױ װי ער האָט זיך ניט געקענט איינאַרדענען וי
א בעל-מלאָכה ,איז געבליבן אַז מע דאַרף פאַר אים קריגן פּריװואַטע לעקציעס
אין רוסיש ,אַ לשון װאָס איז געװאָרן דעמאָלט אַ מאָדע צו שטודירן אין די

*) דאָרט.
* )+דאָרט ,זי .331
 )+דאָרט.
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העכערע שיכטן פון דער עננלישער געזעלשאַפט ,איז אָבער די צרה געווען ,װאָס
די רוסיש-שטודירער האָבן זיך געפונען צווישן די רייכע ,די עליט פון דער גע"
| זעלשאַפט ,און וי אַזױ האָבן אַהין געקענט אָנשפּאַרן די פאַרחושכטע עמיגראַנטן,
די געטאָ-אײינוואוינער פון ווייטשעפּל,
די פראַנע ,מה נאכל?" פאַר ש .י .און זיין פרוי שטייט אומפאַרענטפערט
אונטער אַ שווערן ,תיקו" ,אין פּראָסטע ווערטער ,די אַריבערנעקומענע יאַנאָווס"

קיס האַלטן עקאָנאָמיש זייער שמאָל ,און װוי הבל-הבלימדיק דאָס לעבן זאָל ניט
זיין ,מוז מען דעם מאָגן עפּעס צואװאַרפן ,געבן די ציין װאָס צו קייען און אים
װאָס צו פאַרדייען ,די גענאָסן זיינען אין אַ גרויסער פאַרלעגנהייט ,זיי אַליין זיי-
נען קבצנים אין זיבן פּאָלֶעס ,זיי װאָלטן זיך געטיילט מיט אייגענעם ביסן ,אָבער

אָט דעם ביסן ,אַן מע זאָל האָבן געטיילט װאָלט ניט געקלעקט ,װאָלט ניט גע-
ווען אויף צו עסן צו זאָט פאַר קיינעם פון די שותפים-עסערס.
ש י .גיט אַ בילד פון דעם דלות און חושך פון דער יידישער

געטאָ אין

לאָנדאָן בימים ההם ,אין יענער צייט,

"מאָלט אייך ,אין ניו-דיאָרק האָב איך ...צו יענער צייט ,געהאַט מיין פּלאַץ
אויף ...אָרטשאַרד סטריט ,וואן איך האָב לעצטנס געוואוינט .און ניט שיין און
ניט ציכטיק וי אָרטשאַרד סטריט איז נאָך איצט (אין  ,)7291איז זי אָבער צו
יענער צייט געווען נאָך פיל העסלעכער און נאָך שמוציקער .אָבער פונדעסטוועגן,
ווען איך האָב דערזען די שמאָלע פינצטערע נעסלעך אַרום װייטשעפּל ,האָט זיך
אָרטשאַרד-סטריט פאַרװאַנדלט פאַר מיר אין אַ שיינער ,ליבער נאַס ,און די היי-
זער אין אָרטשאַרד סטריט ,לנבי די הייזער אין געסלעך אין לאָנדאָן ,האָב מיר

אויסגעזען וי פּאַלאַצן,

:

די אָרעמקייט אין ניו-יאָרק ,גרויס וי זי איז געווען ,איז זי אָבער געווען
אַביסל פאַרשלייערט :דאָ אָבער האָט זי ממש געשטאָכן אין די אויגן")* ,
דאָ האָבן עס געוואוינט די ואוילטעטיקע ,מעצענאַטן" ,װאָס האָבן ניט
פוֹן די יאַנאָװסקיס נאָר האָבן אים אויף 
בלויזן נעדעקט ריזע-הוצאות
צוגעזאָגט די באַצאָלטע שטעלע פון רעדאַקטאָר פון דער װאָכנשריפט ,אַרבעטער
פריינד" ,װאָס פינאַנציעל איז זי נעשטאַנען אויף הינערשע פיסלעך.
ו,וען מיר זיינען צוערשט אַרײננעקומען אין דעם הויז ,וואו די משפּחה 
ליבערמאַן האָט געלעבט ,,,און געזען די דחקות --- ,יאָ ,דעם שמוץ אין דער דאָ-
זיקער וואוינונג  ---איז אונדז ,פּשוט ,פינצטער געװאָרן אין די אוינן ..,דאָס זעל-
ביקע בילד פוֹן אומבאַשרייבלעכער עננשאַפט און אָרעמקייט האָב איך געטראָפן
אין דער וואוינוננ פון רוטענבערגן ,װאָס האָט דאָר מיר אַרױיסגעשיקט דאָס געלט
אויף מיינע רייזע-הוצאות ,אין דער וואוינונג פון גענאָסע רודערמאַן ,און די אַנ-
דערע .דאָס זיינען געווען ניט קיין וואוינוננען ,נאָר פּשוטע קעלערס ,וואו עס האָבן
געוואוינט די גענאָסן ,װאָס האָבן נאָך מיר נעשיקט ..איך קאָן זיך נאָך איצט
קוים פאָרשטעלן ,װי אַזױ האָבן אָט די אָרעמעלײיט  ---און טייל פון זיי מיט

=) דאָרט ,זײז ,031:131
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גאַנץ היפּשע פאַמיליעס  --געקאַנט צוזאַמענשאַפן

 8ב 3א

גֹט ר '3י.

די נייטיקע פֹּאַר פונט פאַר

,

אונדזערע רייזעקאָסטן"( .דאָרש).

זיי האָבן עס געטאָן מיט גרויס מסירת-נפש ,וי זייערע טאַטעס און זיידעס,
ווען זיי האָבן אין די קלענסטע יישובים ,אין די אָרעמסטע ואוינפּלעצער זיך
אָנגעשטרענגט און נעהאַלטן אַ רב און געצאָלט אים מינימאַלע שכירות עס זֹאֶל
אים קלעקן צו דערהאַלטן די נשמה אין דעם נוף און זיצן יום ולילה און לער-
נען די חייליקע תורה,

:
=א,

|,װאָס ווילן די אַנאַרכיסטן"-
די קאַמעראַדן פאַלט איין א גליקלעכער געדאַנק; אַזױ װי ש .י .האָט ניט
צו װאָס זיך צונעמען און האָט ניט װאָס צו אַכלען ,און שרייבן ,דוכט זיך ,קען
ער ,װאָלט געווען א פּלאַן ער זאָל פאַרפאסן אַ בראָשור וועגן אַנאַרכיזם אין יידיש,
בעת ער וועט אַרבעטן אויף אָט דער בראָשוֹר וועלן אים די גענאָסן ,וי אָרעם
זיינען ניט געווען ,צאָלן אַ וועכנטלעכן נעהאַלט אין דער סומע פון איין פונט,
;און אַז איך האָב זיי געפרעגט מיט שטוינען; וואו וועלן זיי נעמען אַזױ 8י5
געלט ?  --האָבן זיי מיר געענטפערט ,אַז זיי האָבן פאַר דעם געשאַפן א מפּעציעלן

פאָנד ,אַלץ װאָס איך דאַרף טאָן איז  ---נעמען זיך צו דער אַרבעטּ"*).
אָם די בראָשור װאָס אַנטהאַלט ניט מער פון  22זייטלעך אונטערן נאָמען
,װאָס ווילן די אַנאַרכיסטן ?? איז דערשינען אין  0981אין לאָנדאָן ,אָנשרייבן זי
האָט גענומען ש .יאַנאָווסקין ניט מער וי בלויז איין וואָך .און דאָס אין זיין
מייסטערװוערק ,זיין שעדעווער ,ער אין דעמאָלט בסך:הכל אַלט געווען זעקס און
צװאַנציק יאָר .,ער האָט גענעבן דאָס בעסטע װאָס ער האָט געהאט אין זיך אַלס
פּראָפּאַגאַנדיסט און אַלֶס שרייבער ,דאָס איז זיין ערשטליננ ,זיין בכור און דאָס
איז זיין העכסט געראָטן אידעאָלאָניש קינד ,אַ צווייטן מאָל האָט ער זיך צו אזא
הייך פון טעאָרעטישער אויפטאַסונג ניט אוֹיפנעהויבן .ש ,י ,אין געווען אַ
געהויבענער זשורנאַליסט-קעמפער ,שאַרף און פלינק מיט זיין פעדער ,װאָס ער
האָט גענוצט וי אַ שווערד אויף דער ראַדיקאַל-פּאָליטישער רעװאָלוציאָנערער אַרע-

נע ,ער איז אָבער לחלוטין ניט געווען קיין קאַבינעט-מענטש ,קיין גריבלער ,קיין
עמקן אין טעאָרעטישע אויסדריננעכצן ,קיין בריה ווען עס איז נגעקומען צו וויסנ-
שאַפטלעך פּינקטלעכע דעפיניציעס און באַנרינדונגען.

די בראָשור איז היינט צו טאָג (אין  )6891אַלט  66יאָר.
וועגן וועלטלעכע

*)

אויפקלערערישע,

דאָרט ,זי .531

טעאָרעטישע

ווערק

קען מען

ניט זאָגן,

91

ש .יאַנאַװססִי  --זײן לעבן ,קעמפן טן שאַפן

װאָס מע זאָגט וועגן וויין ,װאָס עלטער אַלץ שטאַרקער ,אַלץ קרעפטיקער און באַ"
טעמטער .מען קען זיך וועגן זיי אויך ניט אויסדריקן וי די גמרא טוט עס בנוגע
תלמידי-חכמים ,װאָס עלטער זיי ווערן ,אַלץ קליגער און מיושבדיקער ווערן זיי*),
דער לעבנסשפּאַן פון אַ טעאָרעטיש ווערק איז גאר אַ קורצער ,ווייל טעאָריעס און
טעאָרעטישע אויפפאַסוננען אין אונדזערע צייטן בייטן זיך דורכשניטלעך במעט
יעדן פערטל יאָרהונדערט .אַן אוױיסנאָם שטעלן פאָר מיט זיך די קאַנאַניזירטע
רעליגיעזע ספרים מיט זייערע לערעס-גלויבערייען ,יענע ,װאָס עלטער זיי ווערן,
אַלץ הייליקער ווערן זיי אין די אויגן פון די גלייביקע פאַנאַטיקער אָבסקוראַנטן,
אָבער דאָס איז אַלץ גערעדט ווען עס האַנדלט זיך װעגן דעם ריין-טעאָרע-
טישן ווערט פון אַ ווערק ,גענומען פאַר זיך לוֹיט זיין אינערלעכן באַטײט און
נעאורטיילט לויט דעם קריטעריום פון דער שפּעטערדיקער צייט מיט אירע אָנגע-
זאַמלטע דערפאַרונגען ,אָנגעקליבענע נייע פאַקטן און טיפער פאַרשטענדעניש פון
דעם קעגנשטאַנד װאָס ווערט אין ווערק באַהאַנדלט ,נאָר אַנדערש איז די זאַך,
ווען די חשיבות פון אַ ווערק וװוערט אָפּנעשאַצט פון אַ היסטאָרישן שטאַנד-
פּונקט .,דעמאָלט האַלט מען זיך שטייף ביי דעם זאָג :װאָס עס האָט געלעבט און

געווען נוצלעך פאַר זיין צייט ,לעבט און איז נוצלעך פאַר אַלע צייטן,
ש .יאַנאָווסקיס ברְאשור ,װאָס װילו די אַגאַרכיסטן?" שטעלט פאָר מיט זיך
די ערשטע עקספּאָזע ,די ערשטע פולע באַגרינדונג ,הנם זייער קורצע ,פון אַנאַרכיזם-
קאָמוניזם אויף יידיש .טאַקע אַדאַנק איר קאָנדענסירטקייט ,תמציתדיקייט און
פּאָפּולערקייט איז די בראָשׁוֹר איבערגעזעצט געװאָרן אין דייטש ,פראַנצויזיש,
האָלענדיש און אַנדערע לשונות,
ש ,י ,איז ביי זיך ניט געווען גענאַרט .ער האָט געקענט זיין נאַנץ אָפט היפּש
קריטיש צו זיך אַליין ,ער האָט גאַנץ נוט געוואוסט אַז זיין בראשור פאַרלאַנגט אַ
היפּשע צאָל קאָרעקציעס ,און ער האָט עס געזאָנט אָפן ,ער האָט זיך נאָרניט

געהאַלטן פאַראומפּערלערהאַפט,

|

|

גענאָסע מאַסט .,,האָט . .,פאַר אַ פאַנגער ריי פון יאָרן זי איבערנע-
דרוקט אין זיין פרייהייט ,אומזיסט פלעג איך צוֹ אים טענהן ,אַז דאָרט זיינען דאָ
עטלעכע גראָבע פעלערן ,װאָס דאַרפן פאַרדיכט ווערן"( ,ש .י .ב"ב ,ז' 531
אין דער בראָשור ווערט אַנטװיקלט דער געדאַנק אַז אונדזער געזעלשאַפט
װאָס אָנערקענט פּריװואַט-אײננטום איז ניט ווערט דעם נאָמען װאָס זי טראָנט,
,ען װאָס פאַרשטייען מיר מיט דעם װאָרט געזעלשאַפט ?  --אַ פאַרבינ-
ד
דונג פון מענטשן װאָס ווילן לעבן ,אַרבעטן נעמיינשאַפטלעך ,העלפן אונטער-
שטיצן איינער דעם אַנדערן ,מיט איין װאָרט לעבן אַלס געזעלן ,מ'קען אָבער בשום
אופן ניט אָנרופן געזעלשאַפט אַזאַ צוזאַמענקום פון מענטשן ,וואו טייל זוכן נאָר
איינער דעם אַנדערן אויפצועסן ,באַשװינדלען ,שאַטן ,װוי ווייט עס איז נאָר מעג"
לעך ,דאָס אַלּץ . ,,,איז די פאָלְגע פון ,מיין? און ,דיין? (דאָרט זײט ,)842
שטירנער זאָגט; ,דאָס װאָרט געזעלשאַפט נעמט זיך פון װאָרט ,זאַל" ,אויב

*}

שבת ,קג"ב ,קגים ,סוף פײיג.
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גאָהדין

אבא

איין זאָל נעמט אַריין אַ סך פּערזאָנען ,דעמאָלט מאַכט דער זאָל ,אַז אָט די פּער"

זאָנען זאָלן זיין אין געזעלשאַפט"*).

דעם אייגענעם רעיון ,אַז אונדזער געזעלשאַפּט איז ניט קיין חברה ,מחמת זי
באַשטײט ניט פון חברים ,פון נעזעלן ,ברעננט אַרויס יאַנאָווסקי אין נאָמען פון
|
טהאָמאַס קאַרלײל,
,אין פאָלגנדיקע שניידנדיקע ווערטער מאָלט טהאָמאַס קאַרלײל דאָס בילד פון
אונדזער היינטיקער געזעלשאַפט; רופט איר דאָס נעזעלשאַפט ,וואן יעדער באַ-
נריף ,יעדער פונק פוֹן געזעלשאַפטלעכקייט איז אויסנעלאָשן ? הייסט דאָס געזעפ
שאַפט ,וואו יעדער באַזונדער ניט אַכטנדיק אויף זיינע מיטמענטשן ,באַפּט נאָר
ואָס ער קען און שרייט ,מיין" ? האַלט איר אַזאַ צושטאַנד פאַר אַ פדידלעכן ,ווייל
קין
גענוצט
ניט
וערן
האַלדזאָפּשנײדן
ביטלאון
דעם
אָט
אין

שטאָלענע

מעסערס

אַ געזעלשאַפט

נאָר פיל שרעקלעכע

אומענטשלעכע

וואו אייערע רבנים און מנידים

איז דאָס

מיטלען?

האָבן נאָר צינגער די טעלעד צו

לעקן ,וואו אייערע פירערס דאַרפן נאָך אליין האָבן ניאַנקעס ?  ---ניין ,דורעט
מיר ניט קיין קאָפּ מיט אייער אָרדענונג

און ליכטיקייט  ---אַזױ ליכטיקייט אין

פינצטערער פאַר דער .פינצטערניש!"**).
אין אָט דער בראָשור באַטאַָנט ש ,י .שטאַרק,
האַלטן אויף די יסודות פון סאָלידאַריטעט .אויב זי
ניזמען און אַ מענטש צו אַ צווייטן איז ,א װאָלף",
שעדלעכער אינסטיטוציע פון פּריואַט-אײננטום--- ,

אַז די געזעלשאַפט
װוערט צעריסן פון
און דאָס נעמט זיך
איז די געזעלשאַפט

מוז זיך
אַנטאַגאָ-
פון דער
אַ פאַר-

משפּטע צו אונטערגאַנג ,זי קען לאַנג קיין קיום ניט האָבן,
די בראָשור נעמט אָן לאַסאַלס אייזערן געזעץ פוֹן אַרבעטס-לױין ,װאָס באַי
הױפּט ,אַז די שכירות פוֹן אַן אַרבעטער קען זיך אויף קיין פאַל ניט אויפהייבן
העכער פון דער סומע נעלט ,װאָס גייט אויף דער באַפרידיקונג פון די עלעמעגי

טאַרסטע באַדערפענישן פון דעם דורכשניטלעכן

האָרעפּאַשניק .מאַרקס האָט זיך

געוויצלט אויפן חשבון פון דעם דאָזיקן געזעץ און ער האָט געזאָגט שפּאַסיק ,אַו
ער אַטהאַלט גאַנץ וייניק אייזן ,אָבער דער יוננער ש .י .אין דער געגעבענער

בראָשור נעמט אָן אָט-דאָס געזעץ פאַר אַ וויכטיקן באַשטאַנדטײ? פון דער סאָציאַלי
עקאָנאָמישער באַנעמוננג.
,ער
ד

װיסנשאַפטלעכער

געשטעלט איין אייזערנעם

סאָציאַליזם האָט איין מאָל פאַר אַלע מאָל פעסט-

לוינגעזעץ ,אַז אַזױ לאַנג װי די קאַפּיטאַליסטישע

סיסטעם װעט עקזיסטירן ,װועט דעם אַרבעטערס לוין קיין מאָל ניט זיין מער ווים?
עס איז נייטיק צו זיין לעבנס-אונטערהאַלט ,אָט-דאָס געזעץ אין פיל שטאַרקער
פון אַלע אַנדערע נעזעצן .,עס איז אַן אייזערן געזעץ"***).
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ש .י .באַהאַנדלט די פראַגע אין ,אַרבעטער פריינד" אין זיין פּאָלעמיק מיט

ה .ק( ,ה ,קאָפּעלאַנסקי).

|

|

גענאָסע ה ,ק ,איז געװאָרן אויס מאַמין אין דעם אייזערנעם לויננעזעץ ,איך
גלייב אַז דאָס איז דערפאַר ,װאָס ער איז פריער געווען נאָר  8מאַמין ,ווען ער זאָל
דאָס געזעץ ריכטיק פאַרשטײין װאָלט ער פאַרשפּאָרט אָט די אַנטוישונג ,דער
גאַנצער סוד באַשטײט אין דעם ,װאָס ער מיינט אַז דאָס געזעץ באַשטימט אויך

די כאַדערפענישן און פאַלגלעך אויך דעם מינימום פון זיי ,בעת די גאַנצע זאַך

פאַרהאַלט זיך גאַנץ אַנדערש ,די באַדערפענישן
פֿאַרשײדענע פּלעצער זיינען זייער פאַרשיירן "**),
אין אָטידער בראָשור שטייט דער ענערנעטישער ברוזנדיקער ש .י ,פעסט מיט
ביידע פיס אויף דער רעװאַלוציאָנערער פּלאַטפאָרם , דער פאַקט איז ,אַז מיר
אין פאַרשיידענע

צייטן און אין

אַלע פילן ,אַז מיר זיינען אויף דער שווע? פון דער רעװאָלוציע ,און מיר קענען

גאָרניט וויסן ווען זי װעט אָנקומען ,זאָל זי אָנקומען פּלוצלונג פֿאַר אונדזערע
פיינד ,אָבער זי זאָל אונדז געפינען גרייט ,װאַרטנדיק אויף איר",)556
ער ואַרפט אֶפּ יעדן קאָמפּראָמיס מיט די פיינד פון אַרבעטער-קלאַס ,ער
זאָגם זיך אַרױס קעגן רעפאָרמען, .דאָס איז אַן אַרבעט וי שעפּן װאַסער אין א
זי,?8

ש .י .לאָזט ניט צו דעם געדאַנק ,אַז די רעװאָלוציע זאָל אַראָפּ פוֹן די
רעלסן ,װאָס ער און זיינע אידעען-חברים האָבן פאַר איר אויסגעלייגט אין זייער
פֿאָרשטעלונג ,ער איז זיכער אַז זי װעט קומען און איר קומען װעט זיין אין
אונדזער צייט ,גנאר אין גיכן און אַז זי װעט קומען ,װעט זי אויספירן איר שליחות
בשלימות ,זי װועט נים אָפּנאַרן די גרויסע האָפּענונגען װאָס ער און זיינס גלייכן
האָבן אויף איר געליינט,
לאָמיר אייך זאָגן :די רעװאָלוציע ווערט ניט געמאַכט פון געטער נאָר פון

מענטשן ,און ווען די אַלע ,װאָס באַשעפטיקן זיך איצט מיט טראָגן װאַסער אין
זיפּ ,װאָלטן געווען ערנסטע רעװאַלוציאָנערן ,װאָלטן
כאַפרייט ווערן פון אונדזערע צרות!" (דאָרט זייט ,)802
אַז אויך ערנסטע רעװאָלוציאָנערן קענען בשעת דער רעװאָלוציע אויפפאַסן
די געזעלשאַפטלעכע אָנגעלעגנהייטן פאַרשיידן און פּרובירן לייזן די אויפטויכנדיקע
פראַגן אויף פאַרשיידענע אופנים און אַז דאָס זאָל אַרויסרופן שפּאַלטונגען אין די
דייען פֿון די רעװאָלוציאָנערן גופא און די צאַנקערייען זאָלן זיך פארשארפן אַזוי
אַז זיי זאָלן אַריבערגײן אין אַ ברודער-קריג ,א קאַמף פאַר לעבן און טוט --
וועמען האָבן אַזעלכע געדאַנקען געקענט נאָר איינפאַלן אין ? 4081
מיר

געקענט

זייער שנעל

בכלל האָט דעמאָלט ,און ביי אַ סך רעװאָלוציאָנערן עד היום ,געפעלט די
פאַרשטענדעניש פון אַ רעװאָלוציע ,וי אַ העכסט דינאַמישער פּראָצעס.

*=)
*אף)

מ .י ,א"פ ,נומער .2981 ,2
ש .י ,צ"ב ,זי .762
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אַב א

גאָ ר דין

זיי האָבן ניט פאַרדעכטיקט אַז אין מיטן פון אָט דער ריזיקער אויפברעבע-
רישער אונטערנעמונג קומען פֿאָר סאַציאַלע גרונטאָוונע שינויים ,איבערטאַשירוני
גען אין די סאַמע רייען פון די רעװאָלוציאָנערן ,עס צייגט זיך אַן איבערנעבוירע-
ניש װאָס באַזירט זיך אויף די טיף-גרייכנדיקע ענדערוננען אין דער עקאָנאָמישער
פּאָזיציע און פּאָליטישן מצב פון אַ קענטיקן טייל פון די רעװאַלוציאָנערן ,די
באקעמפער און שטירצער פון אַלטן איינשטעל און איינפירער פון נייעם .אָט די
,אַטעריעלע? ענדערוננען פאַראורזאַכן װאַרצלדיקע שינויים אין דער אידעאָלאָניע,
מ
אין דער נעזעלשאַפט-באַנעמונג,
זיי האָבן געפּרעדיקט ,רעװאָלוציע" ,זיי האָבן אָבער עפּעס וי ניט באַנריפן
אַז מיט אָט דער איבערקערעניש וועלן זיך בייטן אַלע פאַרהעלטענישן אין דער

נעזעלשאַפט ,און זיי אַליין װעלן אויך ניט בלייבן די זעלביקע ,װאָס זיי זיינען
געווען פאַר דער איבערקערעניש .די רעװאַלוציאָנערן אין יענע יאָרן ,און אַ טייל
פון זיי אויך אין אונדזער צייט ,האָבן געטראַכט ,װאָס איז אַ פולשטענדיקער
אַבסורד ,וועגן רעװאָלוציע אין טערמינען פון סטאַטיק בנונע די קלאַסן-פאַרהעל-
טענישן װאָס האָבן געהערשט אין יענער צייט און אין טערמינען פון דינאַמיק
בנונע דער סטרוקטור פון דער געזעלשאַפּט ,זיי האָבן זיך פאָרגעשטעלט ,אַז דער
מצב פון די רעװאָלוציאַנערן אַלס אַזעלכע װועט בלייבן וי געווען ,ווען אַלץ אַרום
זיי װועט זיך קאַרדינאַל ענדערן אונטער דעם שטויס און דרוק פון דער סאָציאַלער
רעוואלוציע,
זיי האָבן אָטידי שטערונגען ניט געקענט פאָרויסזען און צולאָזן אַזאַ טראַגי-
שע מעפיסטאַפעלישע אויסלאַכונג פון זייערע באַשטרענונגען און באַמיאוננען ,די
זאַכן מוזן מען זען און איבערלעבן ,ערשט דעמאָלט באַנרייפט מען זיי.
און ווען ש ,י .האָט עס שפּעטער-צו דערזען האָט ער עס זייער גוט באַגריפן
און האָט שטאַרק אַלאַרמירטוועגן דער סאַציאַלער קאַטאַסטראַפע און אומנליק,

אָבער די קאַטאַסטראַפע האָט זיך באַװיזן ערשט אין  8191און איר קלימאַקם
און די בראשור איז פאַרפאַסט

אין ,0981

האָט זי דערנרייכט אין 6291-78291
| אַ היפּש ביס? יאָרן פאַר דעם,
ש .י .װאָלט וועלן באַװאָרענען קעגן אַ שפּאַלטונג אין די רייען פון די
אַרבעטער דורך דעם ,װאָס אי דער העכערער אינדוסטריע װועט מען מערקעוודיק
אויסבעסערן די לאַגע פון די אַרבעטער און אין די קליינע װאַרשטאַטלעך װועט מען
די רעפאָרמען פארנאַכפעסיסז .פון דעם קען זיך שאַפן א בעסער-באַצאָלטער שיכט
אין סאַמע אַרבעטער-קלאָס און אָט דער אומשטאַנד וװועט שעדיקן די קאַמפּאַקט-
קייט ,די סאָלידאַרישקײט פון די האָרעפּאַשנע מאַפן און אַרײינטראָנן א פירוך-
הלבבות ,א דיווערנענץ פון שטימוננען און געפילן ,װאָס וועט זיך האַלטן אויף
דער בעפערער לאַנע אין וועלכער אַ טייל אַרבעטער געפינען זיך.
ש .י .קריטיקירט זֵייער שאַרף די דעמאָלט עקזיסטירנדיקע יוניאָנס ,ואָכ
זיינען ניט געווען אױיסנעשפּראָכן קעגן דעם קאַפּיטאַליסטישן און שטאַטיסטישן
איינ'שטעל,
ער שרייבט:
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ש .יאַנאָװסקי  --זין לעבן ,קעמפּן און שאַפן
,אויסער אַלעמען זיינען די יוניאָנס אשַלעכטע

קאַריקאַטור פון דער הייני

טיקער רעגירונג :עס זיינען דאָרטן דאָ קעניגן ,מיניסטאָרן ,גענעראַלן...
פירן דאָס גאַנצע רעדל .װאָס זיי זאָגן ,מוז זיין הייליק ,זיי היטן אַז אויסער
אַלטע ,..אידעען זאָלן זיך קיין נייע ניט אַריינגגנבענען אין יוניאָן; גאָרניט
טרעפט זיך ,אַז די אַרבעטער ווערן פּאַרקויפט פון זייערע פירערס .מיט איין

".).*.
.סן
דער יוניאָן איז געװאָרן פאַר פיל שווינדלער אַ געשמאקער בי

װאָס
זייערע
זעלטן
װאָרט,

|

אין זיינע יונגע יאָרן האָט ש .י .געגלייבט אַז אַ יוניאָן קען זיין דער אַװאַג-
גאַרד פון דער אַרבעטער-אַרמײ אין איר געפעכט קענן דעם קאַפּיטאַליסטן-קלאַס,

די יוניאָן דאַרף זיין געבויט אַזױ אַז זי זאָל קענען נאָכקומען איר באַרוף װאָס איז

דאָס פירן די אַרבעטער אין קאַמף פאַר דער שטירצונג פון דער עקזיסטירנדיקער
סיסטעם ,ער האָט ניט געהאַלטן פון דער אידעע אַז איוַניאָן לוים איר כאַראַקטער
איז אקַאַלאַבאָראַציע-אינסטרומענט און איר זאַך איז צו דינגען זיך מיט די באַלע-
באַטים און אַרויסקריגן פון זיי בעסערן געהאַלט און קירצערע אַרבעטסטעג און
מער קען ער ניט און דאַרף ניט טאָן ,צו אָט-דער מסקנא איז ש ,י .געקומען פיל
שפּעטער ,ווען ער האָט זיך בעסער באַקענט מיט די אַרבעטער אוֹן סמיט דער
אַרבעטער-באַועגונג,
י ,האָט שפּעטער צו דורכגעמאַכט די עװאָלוציע פון די יידישע יוניאַנס
אין לאָנדאָן און סיי אין די פאַרייניקטע שטאַטן ,זייער פאַרמעסיקונג און קאָ:
סיי
לאַבאָראַציע מיטן קאַפּיטאַליסטישן צד שכנגד,
אין דער פיזישער וועלט איז אָנגענומען דער איינטייל-שניט אויף מאַסע און
ענערגיע ,הגם אין דער מאַסע ,אין דעם שטאָף ליגט פאַרקאַרצערט ענערניע .מאַסע
הייסן די עלעמענטן ,װאָס זיינען פּאַסיזו .ענערניע איז דער מהות װאָס איז אַקטיוו.

זי באַװעגט און אַנדערשט די מאַסע ,מאַסע אין די פאַרקערפּערונג פון סטאַטיק,

נערציע ,רו .ענערגיע איז דער טרייב-כוח ,די שפּריננפעדער אין זיינער פון דעם
אי
וועלט-מעכאַניזם,
אין דער סאָציאַלער וועלט עקזיסטירט די זעלביקע פֿונאַנדערטײפֿונג ,נאָד
מיט אַן ענדערונג פון טערמינאָלאָגיע :מאַסע און אָרגאַניזאַציע .די מאַסן מון
אָדער דאַרפן ,אָרגאַניזירט ווערן ,אַלע געזעלשאַפטלעכע אינסטיטוציעס זיינען פּאָר"
עם ,וועלכע די אָרנאַניזאַציע האָט אַרויפגעצואוננען אויף די מאַסן די ברייטע
מ
|
שיכטן פון דער באַפעלקערונג,
אָט רי שפּאַלטונג טיילט פונאַנדער די געזעלשאַפט אַלס אַ גאַנצע און יעדן
ייל אירן אין צוויי חלקים ,די פּאַסיווע מאַסע ,װאָס שטעפט צוזאַמען די איבערי
ט
וועגנדיקע מערהייט און די ענערגעטישע מינדערהייט ,אינדיווידן ,פּערזענלעב-
קייטן פון אַ העכערער אָדער נידעריקערער קװאַליפיקאַציע ,װאָס אָרגאַניזירן ! די
אאַשטימטע פאָרעם,
מאַסע ,גיבן איר ב
בקיצור ,די מאַסן אָרנאַניזידן זיך אַליין ניט ,זיי װערן אָרגאַניזירט ,און די
װאָס טוען עס הייסן ,אָדער ריכטיקער האָבן געדאַרפט הייסן ,אָרגאַניזאַטאָרן .די
*}

דאָרט,
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מאַטע איז די .פילקעפּיקע באַשעפעניש ,װאָס װוערט אָרגאַניזירט ווערט סאַציאָלאָ-
גיש באַאַרבעט ,ראַפינירט ,מאַפע אויף גריכיש הייסט :קנעטן ,עס אין א טייג װאָס
פאָדערט אַ קנעטער,
ווען מיר גייען צו צו דער איינצלהייט װאָס הייסט טרייד-יוניאָן באַװעגונג,
זעען מיר דאָ באַשײנפּערלעך די זעלביקע פונאַנדערטיילונג אויף די אָרנאַניזירער
און די אַרגאַניזירטע ,פּונקט וי מיר זעען עס אין כמעט אַלֶע דערשיינונגען-אוים-
טואונגען פון דער געזעלשאַפט ,מחמת אָט די צעשפּאַלטונג איז פון אַ סאָציאַל-
אוניװוערסאַלן כאַראַקטער ,און זי איז אומפארמיידלעך ,וואו עס איז דאָ אַ געזעל-
שאַפט ,פון וועלכער עס איז פאָרמאַציע ,וועט די דאָזיקע שפּאַלטונג זיך אַרױסװײיזן

אמַאָל מער בולט ,א סאָל װינציקער אין אֶנהייב .אָבער די שפּאַלטונג איז אַלע /

מאָל בנמצא.
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דאָס איז דער װאָרצ 5פון דרי קלאסן -איינטיילונגען ,פון טסאַציאַלע גראַדאַציעס,
אונדז איז שווער צו פאַרשטיין װאָס אייננטלעך האָט ש .י ,געמיינט ,ווען ער
האָט קריטיקירט די יוניאָנס פאַר זייער האָבן פירער און סעקרעטארן ,זיי ואָלטן
אָן זיי ניט נעקאָנט פונקציאָנירן װוי געהעריק ,אָבער אַזױ װוי ער גיט צו אַלײן,
אַז אין דער בראָשור זיינען דאָ עטלעכע גראָבע פעלערן ,טראַכטן מיר אַז אָט יענער
פּאַסאַזש נעהערט צו זיינע ,ח,טאת נעורים" ,צום ראַדיקאַלן אינפאַנטיליזם ,װאָס
אוז אַלֶע מאָל לינקער פון פּראַקטישן שכ? הישר ,אָבער דערפאַר זיינען אין נאַנצן
קלאָר זיינע אויסזעצוננען קענן אומערלעכקייטן וװאָס כאַפּן זיך אַריין אין אָט די ,וי

אין אַלע אַנדערע ,סאַציאַלע אינסטיטוציעס, ,זיי (די אַנאַרכיסטן) זיינען ניט קעגן
יוניאָנס איבערהויפּט ,זיי זיינען ,אָבער ,קעננער פון די יוניאָנס וי זיי זיינען איצט,
זֵיי זיינען קענן דער קאָרופּציע ,פאַרקויפלעכקייט ,װאָס הערשט מיט אומבאַגרע-
|
געצטער מאַכט אין יוניאָנם")= ,
די בראָשור האָט ניט קיין אריגינעלע געדאַנקען .עס אין מערסטנס א פּאָמּ
לאַריזאַציע ,אלַייכטע אוֹן קאָנדענסירטע קלאָרמאַכונג פון קראָפּאָטקינס שיטה פון
אַנאַרכיזם-קאָמוניזם .צוליב פּסיכאָלאָנישע טעמים האָט דווקא די דאָזיקע שולע
און אַנאַרכיזם שטאַרק אויסגענומען ביי די יידישע עמינראַנטן סיי אין לאָנדאָן
און .סיי אין ניו-יאָרק ,זיי זיינען בפועלדממש באַצויבערט און פאַרהיפּנאָטיזירט
געװאָרן פון דער מאַגנעטישער פּערזענלעכקייט פון דעם ,פּרינץ-אַנאַרכיסט? װאָם
האָט לויט זיין אָפּשטאַם ,אַזש פון די רוריקס ,געהאָט מער רעכט אויפן טראָן וי
,
דער צאַר- ,

די בראָשור אין געשריבן קלאָר ,לעבעדיק ,זאַפטיק און שטאַרק אַרױספאָ-
דערנדיק .די צופיל דייטשמעדישקייטן װאָס געפינען זיך אין איר דאַרף מען פאַר-
קוקן ,װאָרעם אָן זי האָט איַידיש-שרייבער אין יענע יאָרן זיך קוים געקענט באַגיין.
ש .י .שרייבט מיט יוננטלעכן ברען ,מים פייערדיקן פּאַטאָס ,מיט עטישן אוים-
ברויז ,כעס און צאָרן קעגן די רייכע און מעכטיקע ,נישט אומענלעך צו דעם ,בשורה"
בוך" ,לאָזט ער זיי נישט אַריין אין קעניגרייך פון שכל הישר .ער האלט זיי נישט
*)

דארט,
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נאָר פאר גנבים ,נזלנים נייערט אויך פּאַר גאַנצע אָדער האַלבע משונעים ,אָדער נאָר
פאַר ווילדע חיות.
,עדער כר-דעת וועט אויף אָט דעם גרונט מוזן צונעבן ,אַז אַלֶע ראָטשיפֿדם,
י
וואַנדערבילדס ,אַפטאָרס ,נולדס אַאַז"וו ,זיינען די געפערלעכסטע משוגעים ...און

אַז זיי געהערן אין אַ דולהויז אוֹן נישט אין אַ מענטשלעכער געזעלשאַפט?*).
י ,באַטראַכט דעם נאַנצן קאַפּיטאַליסטישן סדר ,װאָס ברעננט הונגער און.
נויט צו טויזנטער און טויזנטער אַרבעטער-פאמיליעס מיט זיינע כסדר זיך איבער"
חזרנדיקע פּעריאָדישע קריזיסן ,נישט בלויז וי אַ פארברעכערישן נאָר ,פּשוט ,וי

אַן אומנאָרמאַלן איינשטעל,
,זיי (די אַרבעטער) שטאַרבן פוֹן הונגער ,פרירן פון קעלט נישט דערפאַר װאָס
עס איז נישטאָ װואָס צו קויפן .א ,ניין ,פאַראַן איז שוין צופיל ,זיי האָבן אָבער ניט
|
פֿאַר װאָס צו קויפן.
,האָט איר שוין געהערט פון אזא טירוף יהדעת ,אַן מענטשן זאָלן הוננערן
מחמת דעם ,װאָס עס איז פאַראַן צופיל עסנװאָרג ,אַז מענטשן זאָלןניין נאַקעט און
כאָרוועס דערפאַר װאָס עס זיינען דאָ צופי? קליידער ,צופיל שיך? און דאָס איז אַ
פאַקט")*= ,
ער ברעננט אַ פֿאֶר לענגלעכע שטעלן פון קראָפּאָטקינען צוֹ באַגרינדן דעם קאָ-
מענטשן קומט
מוניזם און באַווייזן װוי שווער עס איז צו באַשטימען גענוי וויפל א
באמת לויט זיינע פאַרדינסטן .דעריבער נעמט ער אָן די פאָרמולעס פון יעדן לוֹיט
זיינע פעאיקייטן אָדער צו יעדן לויט זיינע באַדערפענישן .פאַררעכנט פאַר נויטווענ-
דיקע אין איינקלאנג מיטן ניוואָ פון אונדזעד װוילשטאַנד .אָט-די פאָרמולע װעט
ווערן אָנגעװוענדט אין דער צוקונפט-געזעלשאפט,
,אין דער צוקונפט װועט דער מענטש אַרבעטן וויפל ער װעט קענען און געניסן

וויפל ער װעט באַדאַרפן" =)6++
אָט די סאָרטן פאָרמולעס איז לייכט צו שאַפן אָבער שווער נאכצוקומען .ווייל
אויב עס איז שווער צו באשטימען גענוי וויפ? אַ מענטשן קומט לויט זיינע אויפטוען
פֿאַר דעם גענעבענעם ציבור איז אָבער זיכער נישט לייכטער צו באַשטימען ווים?
אַ מענטש באַדאַרף ,אַ מענטשנס באַדערפּענישן זיינען אַזױ עלאַסטיש ,זיי קענען איינ-
שרומפּן ביזן קלענסטן מינימום ביז דעם עלעמענטארסטן אָן װאָס ער קען ממש

נישט לעבן ,און זיי קענען זיך אויסציען ביז אומענדלעכקייט ,ארייננעמען אַלע
סאָרטן פון לוקסוסן ,אויפן פּאַפּיר ,וי א פאָרמולע זעט אָט דער פאָרשלאַג אויס
גאַנץ אָננעמבאַר ,אָבער פּראַקטיש איז עס קיין מאָל נישט אָנגעװוענדט געװאָרן
אויף אַ ברייטן מאָסשטאב און װעט ,ואַרשיינלעך נישט אָנגעוװוענדט וערן סיידן
אין לאַנד פון אפַוטור-אוטאָפּיע ,אָבער אַז מען איז יונג-ענטוזיאסטיש און עקס"
טרעם-פוטוריסטיש עסבאטאַָלאָניש געניינט ,נעמט מען אָן אַזעלכע וווילמיינענדיקע
8
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פאָרמולעס אָן פיל נאָכטראַכטן און נאָר אָן קריטיק.
צוליב װאָס זאָל מען אונטערװאַרפן אַן אונטערזוכנדיקן און פֿאַרניכטנדיקן
אַנאַלין אַן אידעאַלן פּראָנראַמאַטישן פּראָיעקט ,װאָס איז אויסגערעכנט אויף
דער צוקונפט ? זאָלן די מענטשן ,װאָס װעלן לעבן אין יענער וייטער צוקונפט
זען ,צי דער פּראָיעקט איז אָנװענדבאַר פאַר זייער קעגנװאַרט; פֿאַר אונדזער
קעגנװואַרט איז עס נישט מער וי אַ באַשטרעב ,אַ וואונטש-אויסדרוק אַ וינט-
איינ-
דראַנג נאָך אַן עטישפּערפעקטן
באַפרידיקט דעם
שנסווערטיקייט,
שטעל .עס איז אַן אַנטרינונג פון דער שוידערלעכער אומיושרדיקער ווירקלעכקייט.
בנוגע די פאַרהעלטענישן װאָס עקזיסטירן צווישן דער געזעלשאַפט און דער
רעגירונג אָדער דעם שטאט ,נעמט ש .י .אָן ,װי ער טוט בנונע די פראַגן פון
עקאָנאָמיק ,װירמשאַפטס-פירונג ,דעם טעזיס פון קראָפּאָטקינען .דאָס הייסט ,די
געזעלשאַפט װאָלט זיין נוט ווען די מלוכה מאַכט זי ניט קאַליע ,פאַרדאַרבט זי
ניט .די געזעלשאַפט אין איר נאַטירלעכן צושטאַנד װאָלט פּראַקטיצירט קעגנזיי"
קע הילף און װאָלט ניט אונטערדריקט אירע רעבעלירנדיקע יחידים.

ז,יי (די מענטשן) זיינען ניט געווען אויף אַזױ פיל אויפגעקלערט צו פאַר-
שטיין אַז די געזעלשאַפט
פירט"=).
די בראָשור איז העכסט אָפּטימיסטיש אין באַצונ צוֹ די פאַרהעלטענישן װאָט
וועבן זיך צװישן די פעלקער ,און צװוישן די אומות און דעם יידישן פאָלק .די
יידן-פראַגע? ווערט באַרירט ,אָבער ניט מער װוי באַרירט אין דער בראָשור ,זי
ווערט באין-אופן ניט גענומען וי עפּעס ספּעציפישעס װאָס פאָדערט אַ ספּעציע-
לע לייזונג ,א מין נאָרמאַליזירונג ,פּראָדוקטיוויזירונג און אויסגלייכונג פון פאַרי
הויקערטן יידישן לעבן .זי געפינט זיך אויף דער פלאַך פון אָבסקוראַנטיזם ,אין
וועלכן עס טרינקען זיך ביידע צדדים ,סיי דער גוי און סיי דער ייד ,אויפקלערע-
רישע דערציערישע אַרבעט צוזאַמען מיט דעם פּראָגרעס פוֹן די אַרבעטנדיקע
מאַסן אין דער ריכטונג פון קאָסמאָפּאָליטישער אָדער ,באַשרענקסטער ,אינטער"
ווערט פון דער רענירונג

ניט געפירט,

נאָר איבערנע"

נאַציאָנאַלער סאַלידאַריטעט װועט געבן דעם ריכטיקן ענטפער אויף אָט דער אָנ-
געװײיטאָגטער פּראָבלעם .און אָנהייבן דאַרף מען פון יידן ,פאַרשטײט זיך ,ווען מע
שרייבט יידיש און מ'ווענדעט זיך דאָך צו יידן .,מע דאַרף אים לערנען אויפהערן
פיינט צו האָבן דעם ניט-יידן ,דעם ,גוי",
,פריער איז נאָך אפשר מעגלעך געווען דעם יידן איינצוריידן ,אַז די גאַנצע
|
איבעריקע וועלט זיינען זיינע פיינד ,װאָס זוכן אים נאָר צו פאַרניכטן און דעריבער
מוז ער זיין שטענדיק אויף דער װואַך בכדי זיך צו שיצן .קיין וואונדער ניט װאָס ער
האָט אַלעמען געהאַסט ביז צום העכסטן גראַד ,דאָס זעלביקע האָט אויך גענלייבט

( )?(/געטאָן) יעדע אַנדערע נאַציע פון (?) (צו) אַלע איבעריקע .דער רעזולטאַט
איז געווען ,אַז די מענטשן פלעגן זיך צעפליישן און צערייסן ערגער פון (די)
ווילדע חיות אין װאַלד ,איצט איז עס אָבער שוין ניט מער (אַזױ) ,װאָס ווייטער,

*)

דאָרט ,ז' .652
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הייבט אָן אַלץ דאָס פאלק מער צו פאַרשטיין ,אַז די ריכטיקע טוגנט באַשטײט ניט
אין דעם ,אַז אַ מענטש זאָל ליב האָבן נאָר זיין נאַציע און די איבעריקע וועלט
האַסן .אַזאַ מענטש ווערט שוין איצט באַטראַכט פאַר אַ ווילדער חיה ,נאָר אַז דער
מענטש בלייבט מענטש וואו ער זאָל ניט געבוירן ווערן (און) װאָסער שפּראַך ער
זאָל ניט ריידן ,אבי ער זאָל נאָר זיין אַ נוצלעכער מיטגליד פון דער געזעלשאַפט,
אַז דאָס איז ניט קיין פאַנטאַזיע ,נאָר אַ ווירקלעכקייט קענט איר זען פון דעם,
װאָס די אַרבעטער פון דער נאַנצער וועלט האַלטן אִפּ געמיינשאַפטלעכע קאָני
גרעסן ,באַראַטן זיך צוזאַמען וי אַזױ צו פאַרניכטן זייער געמיינזאַמען פיינר,
דאָס קאַפּיטאַל"( ,דאָרט ,זי )952
ש .י .קערט זיך אָפט אום צו דער יידן-פראַנע .זי איז צו צרהדיק און פּור
ניותדיק מע זאָל זי קענען לייכט אָפּפּטרן,
פ,אַ,ר װאָס ליידן אָבער ,די יידן מער פון אַלע פעלקער ?די יידישע אומה איז די שװואַכסטע ,זי איז צעזייט און צעשפּרײט איבער דער

נאַנצער וועלט ,פאַר איר האָט די קלענסטע מלוכה קיין מורא ניט ,זי האָט קיין

מיליץ ,קיין געװער :מיט איין װאָרט ,זי איז שװאַכער פון אַלעמען ,און די שװאַכע
ליידן אונטער דער היינטיקער געזעלשאַפט-אָרדענונג ,מחמת זיי ווערן געשטיקט

פון די שטאַרקערע גרויזאַמע ברואים"*).

|

עס איז לכן ,קלאָר און דייטלעך אַז די יידן-פראגע איז נאָר אַ קליינער טייל
פון אַ העכסט וויכטיקער סאַציאַלער פראַנע ,..ווען מיר ווילן ,לכן ,ווירקלעך לייזן
די יידן-פראַגע ,ווען מיר זיינען שוין ווירקלעך מיד באַטראַכט צו ווערן אין יעדן
לֿאַנד וי גרים ,װי אומגעבעטענע געסט ,דעמאָלט אין עס ערשט אונדזער פליכט
צו אַרבעטן מיט אַלע קרעפטן אַז די סאַציאַלע פראַנע זאָל געלייזט ווערן ,אַז עס
זאָלן מער נישט עקזיסטירן קיינע האַרן און קנעכט ,קיינע רעגירער אוֹן רעגירטע,
און די פראַגע צווישן נויים און יידן װעט שוין במילא נישט עקזיסטירן" **).
שטאַרק אָפּטימיסטיש .צו  4191און דעם וועלט-קריג נומער איינס ,װאָס
האָט צעשמעטערט דעם צווייטן אינטערנאַציאָנאַל ,האָבן נאָך געפעלט גאַנצע פיר
און צװאַנציק יאָר ,און ווער איז עס מחוייב צו זיין שוואַרצזעעריש אוֹן פּעסימיס-
טיש ? איבערהויפּט נאָך ,ווען צו זיין גלײביק-אָפּטימיסטיש קומם אָן אַזזי
װע-
אין
תלמוד-תורח-דערציאונג,
אָדער
אַ חדר
ליינבט אַ יידן ,מיט
מעס אויערן עס קלינגען תמיד ישעיהס ווערטער; :און זיי װעלן איבערשמידן
זייערע שװוערדן אויף אַקעראײזנס און זייערע שפּיזן  --אויף שניידמע-
סערם*יא),
|
;געבאָרן פון אָרעמע יידישע עלטערן האָט מען אונדז אויף אַ ווייל איינגע-
רעדט אַז מיר ליידן מחמת דעם װאָס מיר זיינען אין גלותת ...מיר האָבן אויס-
געפונען אַז מיר ליידן ניט מחמת דעם ,װאָס מיר זיינען יידן ,נייערט ווייל מיר
*)+

**)
=

0

אַײף,

גומצער
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דאָרט ,נומער פ.
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|

אבא

גאָהדין

זיינען אָרעמעלייט ,ראָטשילדן ,נינזבורגן ,פּאַליאַקאָוון איז גאָרניט שלעכט ,כאָטש
זיי לעבן אין גלות ,נאָר אונדז קבצנים איז ביטער ,פאַר װאָס זיינען מיר קבצנים?
וויי? מיר זיינען אַרבעטער ,און מיר האָבן זיך געשטעלט די פראַגע ,װי מאַבט מען,
אַז דער כל?-אַרבעטער זאָל ניט דאַרפן זיין קײַן אָרעמעלײט .. ,אַלע פאַרצרהטע,
פאַרדאַנהטע פאַראומנליקטע ,קומט אין אונדזערע רייען ,העלפט אונדז צוֹ קעמפן,.,
ווערט קעמפער ,ווערט מענטשן און אונדזער גרויסער אידעא? וועט וערן פאַר-
|
ווירסלעבט"*).

אין דער לייזונג פון דער אַרבעטער-פראַנע ,אין דער לייזונג פון דער אַלִ-
'געמיינער סאַציאַלער פראַגע ליגט די לייזונג פון דער יידן-פראַנע און ניט אין
אויפריכטן אַן איינענע מדינה און זיך איינשאַפן אַן איינן לאַנד ,װאָרעם די
קבצנים ניט-יידן אין זייערע אייגענע לענדער ווערן דען ניט אויסגעריסן? אַזוֹ
אַרגומענטירט ש .י ,און אַזױ האָבן אַרגומענטירט די ראַדיקאַלן פון יענער צייט.
דער אמת איז אַז קיין פולע לייזונג פון דער יידפראַגע קען ניט זיין סיירן
עטיק איז נובר פּאָליטיק ,און פון דעם האַלט זייער ווייט און אַזױי ווייט האַלט

עס פון דער פולשטענדיקער לייזונג פון דער יידן-פראַגע .אַלע איבעריקע לייזונגען
פאַר

וי ציוניזם ,טעריטאָריאַליזם זיינען פּאַליאַטיוון ,גייען ,שאַפן אַ מקום-מקלט
אַ באַטייטנדיקער צאָל פּליטים,
נעמענדיק אין באַטראַכט די צייט ,זעקס און זעכציק יאר צוריק ,און דעם
גייסטיק-קולטורעלן מצב פון די יידישע עמיגראַנטישע מאַסן פון יענער צייט
און זייערע נאַאיווע רעליניעז-נלויבערישע השנות ועגן סאָציאַליזם און אַנאַר-
כיזם ,און האַלטנדיק אין זינען דעם מצב פון יידיש זשורנאַליסטישן לשון דע
מאָלט ,איז אָט די בראָשור אַ וואונדערבאַרע פאַרפאַסונג אפילו בנונע סטיליסטיק,
שי האָט שפּעטער צו פיל רעווידירט זיינע אָנשויאונגען אין דער ריכ-
|
טונג פון אויסניכטערן זיך און צוקומען נעענטער צו דער אויפפאַסוננ פון דער
ווירקלעכקייט ,און די מענלעכקייטן פאַר דעם איבערבוי פון דער געזעלשאַפט װאָס

זי לייגט פאָר ,ער האָט זיך אָבער קיין מאָלֿ ניט געגעבן די מי צו אונטערזוכן
די גרונטפּרינציפּן פון אַנאַרכיזם ,אויסרונדיקן זיין געזעלשאַפט-באַנעם און אַרויס-
קומען מיט אַ דורכגעטראַכטער אַרבעט ,כאָטשבי אין אַ בראַשור-פאָרמאַט ,וועגן
| דעם.
ש .י .איז געװען אַרײנגעצויגן
די אורזאַך פון דעם אין אַן איינפאַכע.
בראשו ורובו ,מיט זיין נאַנצער באַנאַבטקײט פאַר זשורנאַליסטיק און רעדנעריי
אין דעם טעג-טענלעכן קאַמף און פּאָלעמיקעס מיט די קעגנער ,ער איז ואָך איין
און װאָך אויס געשטאַנען ,װי אַ געטרייער זעלנער ,אויף זיין פּאָסטן ,אויף דער
|
|
װאַך..ער ,װי אַ באמת פאַרשטענדיקער און איבערנעבענער רעדאַקטאָר-אויפקלע-
רער ,האָט ארייננעליינט זייער פיל מי און אַרבעט אין זיינע קורצע אָבער זייער
סענטענצך-אַרטיקלעך אונטערן קעפּל
געראָטענע ,קלונ-געפאַסטע באַמערקונגען4,
':
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פ,ון אונדזער נאָטיצבוך" װאָס ער האָט געשריבן כמעט אין יעדן נומער פון
,א"פ" די גאַנצע ציים פון זיין רעדאַקטירן אים ,אין יענע נאָטיצן האָט ער גע-
געבן אינסטרוקטיווע אינטערעסאַנטע אינפאָרמאַציע וועגן אלע וויכטיקע געשעע-

נישן אין
פּאָליטישן לעבן אין רוסלאַנד און אַנדערע לענדער .ער האָט קיין מאָל

ניט פאַרפעלט צו האַלטן זיינע לייענער אין קורס פון אַלץ װאָס איז פֿאַרגעקוּי
מען אין אַרבעטער לעבן.
מיר זיינען פאַרלאָ
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קיין רעדאַקטאָר .װאָס מיר זיינען אויסן אַרויסצוברענגען איז דאָס ,אַן ש .י.
האָט ניט געהאַט קיין פרייע צייט זיך צו פאַרנעמען מיט דער פאַרטיפונג פון
זיינע סאַציאַל-פּאָליטישע אַנשויאונגען.
|
דערהויפּט נאָך ,װאָס זיינע אנש
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אַרױסזאָגן זיינע מער וייניק ניכטער
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ביקע" ,די
פאַנאַטיקער .אויך אומנלויבן

האָט זיינע צופיל אייפערדיקע

גלײיביקע.

3
ש .י .ווערט רעדאַקטאָר פון א,יפ".
אין לאָנדאָן האָט זיך ש .י .געראַנגלט מיט עקאָנאָמישע און אידעאָלאָני-
שע שוועריקייטן .אָבער סוף כל סוף האָט ער אָנגעשפּאַרט אַהין וואוהין ער האָט
געמוזט קומען לויט זיינע פעאיקייטן ,אַנטשלאָסנקײט ,עקשנות ,און אין פאָרויס-
באַשטימטער מיסיע .ער איז נעקומען צום עמוד ,געװאָרן רעדאַקטאָר פון ארז
כעטער-פריינד" אין  ,1981דעם -02טן פּעברואַר,
,ער (קאָנסטאַנטין גאַלאָפּ) האָט ,,,אין דע
ם
מ
א
ָ
מ
ע
נ
ט
פ
ו
ן
ש
ט
א
ַרקער אוים-
רעגונג ,רעזיגנירט אַלס רעדאַקטאָר ,,,דער גאַנצע
ר
מ
י
טינג ,מיט דעם אויסנאַם פון
אייניקע ווייניקע ,האָט זיין רעזיגנאַציע אָנגענו
מ
ע
ן
.
.
.
א
י
ך ,פון מיין זייט ,האָב
אַנגענומען די רעדאַקטאָר-שטעלע ...און בין
מ
י
ט
א
ַ
גרויסער מאַיאָריטעט באַ-

שטימט געװאָרן פאָרן רעדאַקטאָר פון 'אַרבעטער פריינד' ?)* ,

גאַלאָפּ האָט רעזיגנירט נאָך אַ שאַרפן קריטיק-אַנגריף אויף אים מצד פון
די אַנאַרכיסטן ,װאָס האָבן צוזאַמענגעשטעלט די מערהייט פון דער מיטנפידער-
שאַפּט פון ,,בערנער סטריט קלוב? װאָס איז געווען דער פאַקטישער אַרױיסגעבער
פון דער װואָכנשריפט ,פרייער אַרבעטער?.
מ .ווינטשעווסקי איז געווען זייער פּאָפּולער צװוישן די אַרבעטער-לײיענער.
ער האָט אויסגענומען נאָר שטאַרק הן מיט זיינע אויפקלערערישע פעליעטאָנען,
*) ט.

י .בי ב ,זי ,141

|
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אָב

גאָ הדין

! װאָס זיינען דערשינען כמעט אין יעדן נומער פון ,א"פ" אונטערן נאָמען ,חקי-
רות ,מעשות און ווערטלעך פון אַ משוגענעם פילאָזאָף" און הן מיט זיינע פּראָ-
לעטאַרישע לידער װאָס די אַרכעטער האָבן ניט נאָר געלייענט מיט פאַרגעניגן

נאָר אויך געזונגען.
מ ,ווינטשעווסקי

/
האָט פון ש .יאַנאָווסקי

זײַער וייניק

געהאַלטן ,ער איז

געווען אַזױ זיכער אין ש .יאַנאָװוסקיס אומפעאיקייט צו זיין אַ שרייבער,

און

אַ פשיטא שוין א רעדאַקטאָר ,אַן ער האָט שיער ניט באאיינפלוסט ש .י.ן ,אַז
ער זאָל אַװעקװאַרפן זיינע באמיאונגען אויף דער שרייבערישן געביט ,װאָרעם

ער פאַרמאָגט ניט דעם מינדסטן ברעק? טאַלאַנט פאַר שרייבעריי .

|

,אריס ווינטשעווסקי ,,,פּרובירט ,מיט גוטן ,מיך איינריידן ,אַן איך וועל
מ
קיין מאָל ניט זיין ניט נאָר קיין נוטער רעדאַקטאָר ,נאָר אפילו ניט קיין מיטל-

מֿעטיקער שרייבער ,פּשוט דערפאַר ,װאָס איך האָב עס ניט אין מיר")* ,
 .די רייד פון ווינטשעווסקין ,פון וועמען די גענאָסן ,און בתוכם ש .י ,.האָבן
שטאַרק געהאַלטן ,הויך געשעצט זיין טאַלאַנט און זיינען געווען זיכער אין זיין
איבערנענעבנקייט צו די אינטערעסן פוֹן די אַרבעטער ,װאָלטן אים באַוואוינן זיך
אָפּצוזאָגן פון רעדאַקטאָרײי .,ער האָט זיך אָבער נאַנץ שנעל דערוואוסט פון די
גענאָסן ,אַז ווינטשעווסקי איז גאַלאָפּס אַ שװאָגער ,לכן קען מען זיין מיינונג
ניט נעמען פאַר נוט נעלט ,.ער איז ניט אביעקטישוו ,ער האָט פּניות און טאַקע
|
משפּחהדיקע,
זייער װאַרשײינלעך ,אַז ווינטשעווסקי האָט טאַקע באמת ניט דערקענט אין
בכלל לערנט אונדו
יאַנאָווסקין דעם צוקונפטיקן אויסגעצייכנטן זשורנאַליסט.
דער װינטשעװוסקי-יאַנאַװוסקײפאַל ,אַן נוטע פעאיקע שרייבער זיינען גאַנץ אָפט
שלעכטע מבינים ווען עס קומט אָפּצושאַצן אַ צוייטנס ליטערארישע באַשאָני
קענקייט ,און פאַרקערט ,עס פּאַסירט נאַנץ אָפט אַז איינער װאָס קען אַליין נאָר-
ניט שרייבן איז אַ מבין אוֹן אַ פילבאַרער קריטיקער און געזונטער אָפּשאַצער
פון אַן אַנדערנס פעאיקייט,
מיט דעם :טויש פון דער פּערזאָן פון רעדאַקטאָר האָט זִיך דער כאַראַקטער
פּון א;ַ"פם;" וועזנטלעך ניט געביטן ,ער אין נעבליבן דער איינענער ,אומפּאַרי
טייאישער ,אָרנאַן.
,איך .האַלט פאַר נייטיק צו באַמערקן ,אַז באָטש מיט מיין אָננעמען די רע-
דאַקציע-שטעלע פון ,אַרבעטער פריינד" האָבן די סאַציאַלידעמאַקראַטן פאַרלאָון
דעם קלוב :און דעם  אַרבעטער-פריינד" הורטאָם ..,האָב איך דאָך ניט דערקלערט
ַר,בעטער פריינד" פאַר .אַן אױיסנעשפּראָכענעם אַנאַרכיסטישן אָרגאַן ,נאָר
דאעם
אוך:האָב .אים וי ווייט מענלעך געפירט אין גייסט פון זיינע ערשטע גרינדער,
אין גייסט פון דער שטרעננסטער אומפּאַרטײיאישקײיט"( .דאָרט ,זי )911
;קען איך אָבער פאַרזיכערן דעם לעזער ,אַז זיין (דעם ,אַרבעטער פריינדס")
פהװיע:פּלאַטפאָרמע װועט ניט נאָר .ניט באַשרענקט ווערן ,נאָר װועט וי ווייט מענ"

*) דאָרט ,ו' .341

ש.

יאגאָוסקי
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אוֹן ווען די פרייע פּלאַטפאָרמע

גלייב איך ,בלייבט אויך דער אַלטער' ,אַרבעטער פריינד',

בלייבט ,דעמאָלט,

*)

אפילו די סאַציאַלידעמאָקראַטישע מיטאַרבעטער זיינען נעבליבן .די
טיקלען זיינען געווען צוגעשיקט פון פריער ,דער רעדאַקטאָרן-איבערבייט איז
געקומען פּלוצלונג ,כאָטש ,אונטערערדיש" האָט מען עס צונגעריים נאָך
יאַנאָווסקיס אֶנקוֹמען ,און אין רעדאַקציע זיינען פאַרבליבן אַ צאָל כתבים

אַרי
פאָר-
פֿאַר
װאָס

ש ,י .האָט גערן פאַרעפנטלעכט ,אים האָט גאָר געערגערט הלמאי זיי האָבן זיך
צו ניך אױיסגעשעפּט,
אין -8טן נומער ,אַרנעטער

|
פריינד"

ווערט פאָרגעזעצט

די סעריע

פון מ,

ווינטשעווסקים פּעליעטאַנען אונטער דעם טשעקאַװן נאָמען ,,חקירוית ,מעשות און
פון א משונענעם

פילאָזאָף8 ,יטע משונעת".

און ער ניים אַזױי וי"

ווערטלעך
טער אָן.
אין יעדן נומער ,מיט דעם איבערהיפּ פון 112טן ,מיט אַ וייטערדיקער
,שוגעת" ביז דעם -891טן ,אַריינגערעכנט; פון -61טן נומער שיינט ווינטשעווסקי
מ
מיט זיין אָפּועזנהייט,
מ .באַראַנאָף װאָס האָט זיך אונטערנעשריבן אויף ענגליש באַטײליקט זיך
אין ניינטן און צענטן נומער מיט זיין סאַציאַליסטישן פינפטן בריוו .אין -21טן
שרייבט ער ווענן דער פּאַריזער קאָמונע פון  1781אונטערן נאָמען ,מיט צװאָנ-
ציק יאָר צוריק" .אין -41טן נומער הייבט ער אָן ,ערשטער געשפּרעך" אונטערן
און כאָטש צום סוף פון געשפּרעך קומט דער
נאָמען ,װאָס אין דער אמת??

,אָרזעצונג פאָלנט" אין קלאַמערן ,געפינען מיר מער קיין פאַרזעצונגען
צוזאָג פ

ניט.

|

כדי אויסצופילן די בלויזן ,װאָס די אַװעקגעגאַנגענע שרייבער האָבן או-
בערגעלאָזן ,נעמט זיך דער רעדאַקטאָר פלייסיקער צום שרייבן און נעמט באַנוֹצן
אַ היפּשע צאָל פסעװודאנימען ,די געוויינטלעכע פּראַקטיק פון רעדאַקטאָרן ווע"
מען עס פעלן אויס שרייבער אָבער ניט קיין טעמעס און שרייבערישער דראַנג,
רייסערייען ,צאַנקערײען און קריגערייען און קעגנזייטיקע באַשולדיקונגען
אָרום דער רעדאַקציע און נייעם רעדאַקטאָר ,ש .י ,האָבן ניט געפעלט .דאָס גאַנ-
צע איבערנעמען די רעדאַקציע אין דאָך פאָרגעקומען ניט פרידלעך-גלאַטיק ,גאַ-
לאָפּ האָט טאַקע רעזיגנירט ,אָבער ער האָט עס געטאָן אונטערן שווערן דרוק פון
אָנפּאַלן מצד פון די אַנאַרביסטיש-געשטימטע מיטנלידער פון קלוב אויף בער-
נער גאָס ,און ניט מחמת זיין שװאַכן געזונט.
דעם סאַציאַל-ידעמאָקראַטישן צד האָט עס ,גאַנץ נאַטירלעך שטאַרק פֿאַר-
דראָסן .זיי האָבן ניט געשוויגן ניט נגעבליבן פּאַסיוו ,זיי האָבן גענומען אַרויס-
געבן אַ חודש-שריפט ,די פרייע וועלט".
אָט איז די ערשטע מעלדונג וועגן דעם דערשיינען פון ,די פרייע וועלט".
אין ;אַרב' פריינד"  ,1981נומער  ,81ז'  ,8לייענען מיר:
*) ש ,י, ,א"פ"

|פ8ו,

נומער

.01
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אַ בצ
,באַקאַנטמאַכונג ,דעם ערשטן מאַי װועט דערשיינען

גאָ הדין

אין לאָנדאָן דער ערשי

טער נומער פוֹן נייעם מאָנאַטלעכן סאַציאַליסטישן זשורנאַל ,די פרייע וועלט".
גענויערעס פאָלגנדיקע ואָך אין אַ ספּעציעלן אַנאָנס" ,אונטערנעשריבן; די אַרויס-
|

נעבער,
דער אַנאָנס :אין נומער  61א"ם ז'  7לייענען מיר:
/ ,די פרייע וועלט' ...װעט אַרױיסגענעבן ווערן אונטער דער שטענדיקער מיט-
משונענעם פילאָזאָף,
אַרבעט פון מ .באַראַנאָו ,ב .פייננבוים .,ק .ליבערמאַן,
|
ק ,נאַלאָפּ און אנדערע".
",פ" ,נומער  12לייענט זיך דער אַנאָנם:
אין א
,די פרייע וועלט" -
אַ מאָנאַטלעכער סאַציאַליסטישער זשורנאַל אַרױסגענעבן פוֹן דער גרופע
פ,רייע וועלט".
:
די נעמען פון די אויבן אָנגעגעבענע מיטאַרבעטער ווערן אויסגערעכנט ,אין
,א"פ" נומער  22דערשיינט דער זעלביקער אַנאַנס מיט אָט דער ענדערונג :א
ַ,רױיס-
גענגעבן פוֹן דעם אינטערנאַצ' סאָצ!' פאַראיין פּראַלעטאריאַט",
אָבער די מאָנאַטשריפט דערשיינט ניט רענלמעסיק יעדן ערשטן פון יעדן
|
:
חודש,
אין ,א"פ" נומער  283געפינט זיך די ווייטערדיקע נאָטיץ;
,אינטערנאַציאָנאַלער סאַציאַליסטישער פאַראיין פּראַלעטאַריאַט,
|
מאַכט באַקאַנט צו אַלע לייענער און פריינד פון ד
,י פרייע וועל
ט
"
,
אַז דער

פערטער נומער איז אָפּגעלײינגט ביז דעם -1טן סעפּטעמבער ד"ה ,אויף א גאַנצן

מאָנאַט .די הויפּטאורזאַך לינט אין דעם ,װאָס מיר האָבן
דרוקעריי ,וועגן וועלכער מיר זאָרגן איצט .מיר האָפן אַז
טעמבער אָן װעט דער זשורנאַל אומגעשטערט דערשיינען
מאָנאַט ,ווען אַלע גענאָסן װעלן אונדז העלפן מיט ראָט
אַ פ
,רייע-וועלט"-דרוקעריי".
א
י
ן
,
א
"
פ
"
נ
ו
מ
ע
ר
3
3
ק
ו
מ
ט
א
ַ
ד
ע
ר
ק
ל
ע
ר
ונג פון פאַרװאַלטער פון  א"ף"-
ררוקעריי ,דושקעס ,עס איז לייכט איינצוזען אַז דאָ קומט פאָר אַ ,קאַלטער קריג"
צווישן די צוויי שריפטן,
|
,אַ נייטיקע דערקלערוננ".
,אין דעם אַנאָנס פון דעם פאַראיין /פּראַלעטאַריאַט .,,,,ווערט באַהױפּט אז,

נאָך ניט קיין איינענע
פון דעם ערשטן סעפּ-
יעדן ערשטן פון יעדן
און טאָט איינצוריכטן

'די פרייע וועלט'' קען דעריבער ניט דערשיינען רענלמעסיק ,ווייל זיי האָבן ניט
קיין אייגענע דרוקעריי .דאָס קען מאַכן אויף איינעם דעם איינדרוק

אַז די דרו"

קעריי פוֹן ,א"פ" באַהאַנדלט דעם זשורנאל ניט אָרנטלעך ,דעריבער אַלס פאַר-
װאַלטער פון דער א
",פ"-דרוקעריי האַלט איך עס פאַר מיין פליכט צוֹ דערקלערן,
אַז די אומרענלמעסיקייט אין דעם דערשיינען פון דעם זשורנאַל אין ניט די
שולד פון דער דרוקעריי ,פוֹן .אונדזער זייט האָבן מיר דעם זשורנאַל קיינע שטע-
רענישן ניט נעמאַכט ,אין קעגנטייל; מיר דרוקן דעם זשורנאַל אַזױ ניך און נוט,
וי נאָר מענלעך און אפילו פאַר קאָסט-פּרײז ,ד"ח ,אָן פּראָפּיט .פֿאַר דער אומ-

ט.
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רעגלמעסיקייט אין דעם דערשיינען פון די 'פרייע וועלט' איז דעריבער דער פֿאַר-
איין 'פּראָלעטאַריאָט! אַליין פאַראַנטװאָרטלעך",
נאָך דעם אַװעקגאַנג פון די סאַציאַליסטן זיינען ,פאַרשטײט זיך ,צונעק"
|
מען נייע פינאַנציעלע שװועריקייטן ,עס איז סיי וי אפילו מיט זיי שווער געווען,
שוין נאָר שווער געווען אונטער יענעם אָרעמען מצב פון די אַרבעטער ,אַרױס-
צוגעבן אַ וועכנטלערע שריפט ,װאָס איז פאַרבונדן מיט גרויסע ,אין פאַרגלייך
מיט דעם לוין פון דעם ס'רוב פון די אַרבעטער לייענער הוצאות ,אין אַלגעמײן
זיינען געווען זייער װייניק פייענער פאַר אַ ראַדיקאַלער שריפט .אַ גרויסער טייל
פוֹן די אַריבערגעקומענע אימיגראַנטן זיינען געווען צו טראַדיציאָנעל געשטימט,
אַטעאיסטיש און האָט פֿאַרי
אַז דער ,א"פ" ,װאָס :איז געווען אױסגעשפּראָכן
עפנטלעכט אינגער סאַלס ,די טעותן פון משהן" אין אַן איבערזעצונג ,זאָל קענען
קרינן אַ צוטריט צו זייער אויג .און אַן אַנדער טיי? אַרבעטער האָט בכל? קוים
מיט צרות נגעקענט צעהאַקן א שייט? עברי ,אַזױ אַז בלוין צו דער גייסטיקער
אַריסטאַקראַטיע ,צו דעם אייבערשטן שיכט פון דער אַרבעטערשאַפט האָט דער

|

,א"פ  7נעקענט אַפּעלירן.

,אָמיר פּרובירן געבן די לעזער כאָטש אַ בלאַס בילד פון דעם יידישן
ל
אַרבעטער אין ענגלאַנד אין די אַכציקער יאָרן .פון דער היים ...אין ער געווען
אַ פּראָסטער שניידער אָדער שוסטער און דערצו א שרעקלעכער עם-האָרץ .ער

האָט ,פּשוט ,ניט געקאָנט קיין שייט? עברי ,די ריכטיקע

אורזאַך ,פאַר װאָס

דער ,א"פ" האָט געהאַט אַזאַ קליינע צאָל לעזער ,אין געװען דאָס װאָס זייער
װייניק האָבן געקאָנט פּשוט לייענען ,אפילו די 'געבילדעטע' צווישן זיי האָבן נאָר
מיט נקודות געקאַנט קוים-קוים עטװאָס איבערלייענען .די איבעריקע האָבן אַזו
פיל אויך ניט געקאָנט"( ,ש .י .צײ"ב ,ז יופּ)1
דער ,א"פם ",פלענט געוויינטלעך קריגן שטיצע פון ניויאָרק .אַבער נין-

יאָרק האָט ערשטנס אַלַיין גענומען אַרױסגעבן אַ װאַכנשריפט מיטן נאָמען ,פא"ש*,
װאָס איז דווקא באַשטאַנען אויף אומפּאַרטײאישקײט,

געהאַלטן ,אַז מע טאָר ניט

שפּאַלטן דעם אַרבעטער-פראַנט און אַז ביידע ריכטונגען

די סאַציאַלידעמאָקראַ-

טישע און אַנאַרביסטישע מוזן גיין אין איין געשפּאַן ,צווייטנס ,זיינען זיי ניט
געווען אין גוטע באַציאונגען מיטן נייעם רעדאַקטאָר ,אַזױ אַז ,פון אַמעריקע,
װאָס איז געווען איינער פון די הויפּטקװאַלן פאַר דער הכנסה פון אַרבעטערי

פריינד' ,איז די גאַנצע צייט קיין סענט ניט אַריינגעקומען" *)
דריטנס ,זיינען זיי געווען קעגן דער איבערקערעניש ,דער שפּאַלטונג װאָס
איז פאָרגעקומען אין לאָנדאָן **) ,דאָס אַרױיסגעבן דעם ,אַרבעטער פריינד" יעדע
װאָך איז אָנגעקומען מיט גרינע ווערעם, .די גענאָסן האָבן ממש זיך אויסגעטאָן
פון העמד ,כדי צו האַלטן דעם ,א"פ" איבערן װאַספער ,ער זאָל אַזױ שנעל.

=) דאָרט ,זי .091
 )56דאָרט ,זי .541
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גטָ הרדין

ניט אונטערניין" )* .ווען זיי שעמען זיך ניט פאַר די קעננער ,די סאַציאַל-
דעמאָקראַטן װאָלטן זיי אַראָפּגעלאָזט די הענט ,און אָפּנעשטעלט די שריפט ,ווייל
זיי האָבן ווירקלעך קיין כוחות ניט געהאט אָנצוניין מיט דער אַרבעט װאָס אין
געווען ניט לויט זייערע אין גאַנצן אויסגעלידיקטע קעשענעס.
יאַנאָווסקי וי א רעדאַקטאָר איז געווען אַ קעמפער און ער האָט דערקלערט
קריג ניט בלויז זיינע אידעאָלאַנישע און ליטעראַרישע קעגנער ,קענן וועמען ער
האָט זיך בלויז פאַרטײידיקט און אָנגעװוענדט אָנגריף וי די בעסטע טאַקטיק פון
שוץ ,לויט דעם באַוואוסטן זאָג פון גרויסן קרינער ,נאָר אויך א פּאָר קאָרוֹפּ-
טירטע יוניאָן-פירערס ,מיט איין װאָרט ,ער האָט גענוצט זיין פּען ניט בלויז וי
אַ שאַרפע שװוערד ,נאָר אויך וי אַ בעזעם ,מיט וועלכן ער האָט זיך פארמאָסטן
אויסצוקערן דעם שמוץ פון די יידישע יוניאָנס פון יענער צייט,
,איך האָב אוױיפנעשטאָכן די אַלע אָננעבלאָזענע פּדעטענזיעס פון דעם דע-
מאָלטיקן באַראַנאָו"( .דאָרט ,זי )941
א"ם ",אַ סאַציאַל-דעמאַקראַט און
ער איז א געוועזענער מיטאַרבעטער פון ,
דער איצטיקער ( )9981רעדאַקטאָר פון ,די פרייט וועלט",
|
|יט גרויסן אויפברויז שרייבט ש ,י;
מ
די פרייע :וועלט" איז אַן אומערלעכער זשורנאַל און אָט פאַר וואָס .אויפן
פאַָדערבלאַט לייענט איר ,אַז אין זיין ריכטונג וועט קיין וויכטיקע ענדערונג ניט
פאָרקומען ,איבערלייענענדיק אָבער אַלְץ דאָס װאָס שטייט אינעוייניק ,זעט איר
אַז אַן ענדערונג איז שוין פאָרגעקומען ,און וועלכע ענדערוגנ! אַ גװאַלדיקע ענ-
דערונג ,אַן ענדערונג פון דער גרעסטער וויכטיקייט פאַר סאַציאַליסטן .פריער איז
דער זשורנאַל געווען אַנטײפּאַרלאַמענטאַריש ,קיין װאָרט ווענן פּאָליטישער טע-
טיקייט איז ניט דערמאַנט געװאָרן אין דער פּראָגראַם פון ערשטן יאָרנאַנג . ...האָט
איר אומגעביטן אייערע מיינונגען ,גלייבט איר איצט אין פּאַרלאַמענט ,אין פּאַלי-
טיג ,אין פּאָליטיקער  ...זאָגט עס אָפן אַרױס! ..עס איזן שענדלעך צו שעמען
/
זיך מיט די איינענע איבערציינונגען"...
אין זיין פאַרניכטנדיקער קריטיק פון ,די פרייע וועלט" אונטער באַראַנאָװס /
|
רעדאַקציע ברעננט ש ,יאַנאָווסקי אַרױס אָט דעם געדאַנק:
,װאָס איזן געווען די אַרינינעלע אידעע פון סאַציאַליזם ? און װאָס אין זי
נאָך ביז אויף היינטיקן טאָג ? אט װאָס .,.:קאָמפּראָמיסן ,קאָנצעסיעס צווישן
די צוויי קעמפנדיקע קלאַסן ,אַרבעטער און קאַפּיטאַליסטן ,זיינען אוממעגלעך ,װויל

דער אַרבעטער איין מאָל אָנהייבן לעבן ,וי אַ מענטש ,מוז ער אַװעקװאַרפן די אַלע
האָפענונגען װוי עס איז נאָך דורכצוקומען מיטן קאַפּיטאַליסט .ער מוז ארויסטרעטן
מיט אים אין אַן אָפענעם קאַמף ,און קעמפן אויף טויט און לעבן ,נאָר פּטור
ווערנדיק אין גאַנצן פון זיין בלוטזיינער קען דער אַרבעטער ווערן פריי" **) ,אָט
|
די שאַרפע דיבורים זיינען געװוענדט קענן באַראַנאָע}.

*) דאָרט ,זי ספו.
**) יאֵיפי ,2981 ,נומער .62
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שאַפן

אמת ,דאָס איז סאָציאַליזם אין ריינעם פּרינציפף

אָבער װי נאָר דער אַרבע"

טער שאַפט אַ פּראָפּעסיאָנעלן פאַראיין .,װאָס פירט *ונטערהאַנדלונגען מיט די

 ,ווערט ער ניט ווילנדיק אַ קאָמפּראָמיסלער ,ער דינגט זיך דורך דער
אַרבעטסגעבער
ַרמיטלונג פון דער יוניאָן מיט זיין באַלעבאָס ,ער פאָדערט העכערן געהאַלט און
פא
שעהן .ש .י .האָט אָבער געהאַלטן אין יענע יאָרן ( )1981-3981אַז אויך
! קירצערע
אַ יוניאָן דאַדף זיין א רעװאָלוציאָנערע קעמפערישע אַרגאַניזאַציע.
האָב אין אַ דיי אַרטיקלען באַװויזן אַז ווינטשעווסקי ווייסט ניט אויף
,איך
ַ וועלט ער איז ,און אַז ער האָט אין דער ווירקלעכקייט געדאַרפט הייסן
װאָס פאַר א

,דער משוגענער" .ניט דער משוגענער פילאָזאָף")* .

עט שוין נאָרניס מ .װודן (מאָריס ווינטשעווסקין) ,װאָס האָט
ש ,י .שאַנעװ
קמאַנס אַקט און ראַװאַשאַלן ,ש .י .פּאַלעמיזירט מיט אים
שאַרף אָנגעגריפן בער
ריש און אַרױספאָדערנדיק .ש .י .ווייזט שוין אַֹיס אין
זייער צאָרנדיק ,קריגע
ן אַלּע סימנים פון זיין כוח און גלאַנץ װי אַן אויסגעציינגטער
זיין איצטיקן שרייב
פּאָלעמיקער,

אנב שרייכט ער וועגן ראַװאַשאַלן מיט ליבע און פאַרערונג.

האָט געלעבט אַ מענטש אויף דער וועלט .די נאַטור האָט אים באַשאָנקען
,עס
רן פאַרשטאַנד און מיט א פילנדיק האַרץ ,זיינע עלטערן זיינען געווען
מיט אַ קלאָ
פון יוגנט אָן האָט ער געמוזט פאַרדינען אויף צום לעבן .צו קיין
אָרעם ,שוין
ניט פעאיק מחמת זיינע יונגע יאָרן האָט מען אים געמאַכט פאַר אַ
אַנדער זאַך
י נאַטור איז געווען דאָס בוך אין וועלכן אָט דער באַגאַבטער יינגל
פּאַסטעך .ד
טערט ,זיין קאָפּ האָם פיל דורכגעטראכט ,ער איז געװאָרן עלטער און
האָט געבלע
אַרשטאַנען ,יאָ ,ער האָט געפילט װאָס פאַר אַ גיהינום עס איז
עלטער און האָט פ
געזעלשאַפט ,און זייענדיק אַ מענטש מיט מוט ,האָט ער איינער אַליין
די היינטיקע
קאַמף מיט איר ,איינער קעגן מיליאָנען איז ער געשטאַנען און האָס
אויפנענומען אַ
ט ,ביז ער איז געפאַלן ,ניט באַזיגט ,נייערט אין דער פולער איבערצייגונג,
געקעמפ
װאָס ער האָט געקאָנט ,האָט ער אויפגעטאָן און אַז אַנדערע נאָך אים
אַז זיין חלק
אָרזעצן די אַרבעט  ---דאָס איז געווען ראַװאַשאַל ,איך פרעג אייך :האָט
וועלן פ
וועלט נאָך אַ מאָל געזען אַזאַ העלד ,ער איז אַ העלד פון שייטל ביז דער פּיאַטע.
די
זיין ביאָגראַפיע ,זיין רעדע ,טראַכט איר זיך ,אַז די ביבלישע לעגענדעס
לייענענדיק
גן שמשון הגיבור ,װאָס האָט זיך באַגראָבן אונטער דער געביידע װאָס ער האָט
ווע

זיך אַנטשלאָסן איינצואװואַרפן ,איז געװאָרן אַ ווירקלעכקייט .ראַװאַשאַל האָט צע-

טרייסלט די ווענט פון דער קאַפּיטאַליסטישער געביידע ,ראַװאַשאַל האָט זיך געלאָזן
דערהרגענען פון די שטיינער װאָס זיינען אויף אים געפאַלן ,און נאָך אַלעמען
קומט אַ מענטש און דערקלערט אים פאַר אַ פּחדן!
און ווער איז דער מענטש ,װאָס זאָגט אַז ראַװאַשאַל איז אַ פּחדן? איז
7
אַליין 5ל הפּחות אַ שטאַרקער העלד? האָט ער עפּעס געטאָן אין זיין לעבן
ער
פֿאַר דער באַפרייאונג פון דער מענטשהייט ?

*)

שַ .י ,צ"ב ,זי .941
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אָ ,יאָ! דער דאָזיקער מענטש

גאָרדין

אין געווען העלדיש גענוג ..,צו אונטער-

גראָבן מיט שענדלעכע מיטלען פאַרשיידענע גענאָסן ,װאָס האָבן זיך ניט געבוקט
פאַר זיין גרויסן טאַלאַנט צו שרייבן שירים ,דער דאָזיקער מענטש האָט געהאַט דו
העלדישקייט צו זאָנן שטילערהייט ,אַז עס איז די פליכט פון יעדן מענטשן צו
פאַרניכטן דעם ,אַ"ם" -- ,אָט דער מענטש זאָגט עס ,שרייבט עס ,אַז ראַװאַשאַל
האָט געלעבט וי אַ טרוס ! גערעכט בנאמנות .ראַװאַשאַל האָט באַדאַרפט פאַרדינען
עטלעכע פונט אַ ואָך ,שרייבן לידער אין אַ זשורנאַל ,..,פאַרלוימדן ,באַשמוצן
בשתיקה אויף שריט און טריט  --אָט דאָס װאָלְט געווען אַ העלדישקייט ,ניט

אמת ?,)*/
די פֿאַרביטערטקייט פון קאַמף צווישן די סאַציאַל -דעמאַקראַטן און די אַנאַר--
כיסטן האָט איר אַ טיילווייזע דערקלערונג אין אָט דעם אומשטאנד,
אין יעדן פאַציאַלידעמאָקראַטס נעבליטן אין יענע יאָרן איז געווען אַ היפּש
ביס? פון ,באָלשעװויסטישקייט" ,פון דיקטאַטאָרישער פאַרריסנקייט און טאָטאַ-
ליטאַרישער טראַציקייט .פאַרשטייט זיך אַז צװוישן אָט דעם סאַציאַליסט ,װאָס
איז געווען אָנגעשטעקט ,הנגם אומבאוואוסטזיניק מיט דער באָלשעוויזם-מחלה און
דעם אַנאַרכיסט ,דעם קעמפער פאַר ברייטער פרייהייט האָבן קיין גוטע ,פריינדי
לעכע באַציאונגען זיך ניט געקענט איינשטעלן ,עס האָט געמוזט קומען צו פאַר-
שאַרפטע אויסטוישוננען פון מיינונגען ,צו קריגערישע דעבאַטן און אפילו צו זיך-
לערייען און פאַרלוימדונג פון אַ גאָר גראָבער מאַרקע נאָך דעם וי דער באָלשעוויזם
וי אַן אויסשיט ,וי אַ נגע צרעת װאָס איז געווען פאַרבאַהאַלטן ,טיף פאַרשטעקט
אין אָרנאַניזם ,איז אַרױסגעשלאָגן אויף דער הויט ,האָבן זיך די סאַציאַליסטן גופא

דערשראָקן

פאַר זייער געפערלעכער

בלוט-פאַרגיפטונג,

זיי האָבן ערשט דערזען

זייער געפערלעכע חולאת און האָבן זיך אַ נעם געטאָן אויסצורייניקן און גענומען
באַגרייפן די קעננערשאַפט װאָס די אַנאַרכיסטן האָבן אַרױיסגעװיזן צו זייערע

דאָקטרינעס,

|

|

ש ,י .איז זייער ווייט געווען פון פּאַרטײיאישן אידעאָלאָנישן פּאַציפיזם ,ער
איז ניט געווען קיין רודף-שלום ,אויף יעדן ווערטערלעכן קלאַפּ האָט ער געענט-
פערט מים צוויי ,און זוכן א שלאַגװאָרט אין קעשענע האָט ער אויך ניט כאַדאַרפט,
ער איז געווען דער שאַרפער פּען-מייסטער ,זיין פּען אין פּאָלעמיק איז געוען
שאַרפער פון זיין טאַטנס חלפים ,און ער האָט אידעאיש געקוילעט זיינע אָפּאָנענטן
וי זיין טאַטע די עופות ערב יום-כיפּור אויף כפּרות.
ש ,י ,האָט גענומען זייער ערנסט זיינע פליכטן ,װיבאַלד די צייטשריפט ,װאָס
איז רעדאַקטירט פון אים טראָנט דעם נאָמען ,אַרבעטער פריינד" אין זי מחוייב
ארויסווייזן אָט די פריינדשאַפט צום אַרבעטער-קלאַס ניט בלויז מיט דעם ,װאָס זי
וװועט פירן זיי ,די אַרבעטער-מאַסן ,אין פאַרשפּראָכן לאַנד פון דער צוקונפטיקער
אַנאַרכיע און פון פולשטענדיקער פרייהייט ,נאָר זי איז אויך פאַרפליכטעט צו
העלפן די אַרבעטער צו פירן זייער קאַמף אין טאָנטעגלעכן לעבן קענן זייער בלוטיקן
*)

אֲֵיפּי,2981 ,

גוזער .62

ש.

יאַגאַָװטקי

---

זייץ לעבן,

קעמפן

אט

שאַפן

ד161

שונא ,דעם קאַפּיטאַליסט ,און אויך --- ,און אָט דעם אויך דאַרף מען שטאַרק
באַטאַנען --- ,היטן ,שיצן און באַשירעמען די אַרבעטער קעגן שווינדלער ,קעגן די
,קליינע פוקסן? װאָס כאַפּן זיך אַריין אין די יוניאָן-וויינגערטנער אפואןַרדאַרבן
זיי ,מיט פאַרשײדענע שפּיצלעך און כיטרע דריידלעך זעען זיי אָפּצונעמען די
אַרבעטער און אַרויסקרינן פון זיי ,אויף אַן אומערלעכן וועג ,וויפל נאָר עס לאָזט
זיך ,און דער ,אַ"פ" דאַרף האַלטן אַן אויג אויף זיי און געבן זיי איבער די הענט"
מיט זיין שאַרפן אומדערשראָקענעם װאָרט,
אַזאַ זשוליקל האָט ש .י ,אויפנעדעקט אין אַ שניידער-פאַראיין .מאַכנדיק אַ
פרומען פּנים פון א ראַדיקאַל ,האָט יענער פאָרגעזעצט אַ פאַרלאָרענעם שטרייק כדי
אויף דעם סמך פון שטרייק און רחמנות-אַפּעלירונגען צוֹ פילאַנטראָפּן האָבן אַ
מעגלעכקייט צו שנאָרערן און דאָס אָנגעשנאָרערטע געלט אַראָפּלאָזן צו זיך אין
קעשענע .אָט דער חברה-מאַן האָט צבועיאַקיש זיך פאַרשטעלט פאַר אַ סאָציאַלי

רעמאַקראַט ,ש .י .האָט אים ניט געשאַנעװעט ,ער האָט דעמאַסקירט דעם שאַרלאַ-

טאַן ,און האָט זיך איינגעקויפט אַ דם שונא װאָס האָט.געהאַט איינפלוס אַ דאַנק
דעם װאָס ער האָט אַ היפּשע צייט פריער אַרױסגעטראָטן לטובת די לאָנדאָנער

יידישע אַרבעטער אין דער קאָמיסיע װאָס האָט אונטערזוכט די שוויצסיסטעם ,זיין
נאָמען איז געווען לואיס לייאָנס*=),
לכתחילה האָט זיך מיט אים ש ,י ,דווקא באַפריינדעט ,ניט געקוקט דערויף,
אָדער אפשר טאַקע מחמת דעם ,װאָס דער ,אַרבעטער פריינד" אונטער גאַלאָפּט

רעדאַקציע האָט אים ביטער באַקעמפט"**) ,ש .י ,האָט אים איינגעלאַדן שרייבן

וועכנטלעך אַרבעטער-נאָטיצן פאַרן ,אַרבעטער פריינד" ...קיין יידיש האָט ער
ניט געקאַנט ..,און איך האָב זיך גענומען די גרעסטע מי צו מאַכן עס אַזױ שיין

און גוט וי מעגלעך.)==+

|

אין נומער  8אַרבעטער פריינד" ,דער ערשטלינג פון ש .יאַנאָװוסקיס רעדאַק-
טירן ,שרייבט ,מיט ש .י-.ס הילף לואיס לײיאָנס;
,איך וויל אַז די לעזער זאָל ניט מיינען אַז איך שרייב אויס ליבע צום שרייבן

(עס איז ניט קונסט לשם קונסט ).,,איך שרייב צו דעם צוועק ,אַז די אַרבעטער
זאָלן אָנפאַנגען בעסער צו דענקען און מענטשלעכער צו פילן ,איין מאָל פאַר אַלע
מאָל מוזן די אַרבעטער געבראַכט ווערן פּנים אל פּנים מיט זייערע בלוטזייגערס.

דער טאָג פון אָפּרעכענונג איז שוין גאָר נאָענט,..

ווען איך (אַ קלייניקייט זיין

ַ,רבעטער" ,מאַך איך ניט קיין אונטערשייד צװישן
איך און זיין ריידן) רייד פון א
יידן און קריסטן ,פאר אַרבעטער דאַרפן ניט עקזיסטירן קיינע נאַציאָנען ,קיינע
|
ראַסן און אויך קיינע רעליגיעס"/ .
אין 9טן נומער קומט לואיס לײאָנס מיט עפּעס װאָס איז פיל מער וי בלויז
אַ וועכנטלעכע ,אַרבעטער נאָטיץ" ,אויף װאָס ש .י .האָט אים פאַרבעטן .גיב דעם

*)5
*)+
**ף)

ש ,י .צ"ב ,זײז - 191י .29
דאָרט ,ז' .251
דאָרט.
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אַבא

גאָ הדין

טייוול איין פינגער ,פאַרכאַפּט ער די נאַנצע האַנט .עס שרייבט און גאָר ניט שלעכט.
מיטן רבין ,ש .י ,.דעם רעדאַקטאָר ,יכולט ער ,ער קען זיך פאַרגינען צו זיין היפּש
עלאַקװענט און פיין סטיליסטיש ,ער ווערט דער שרייבער פון אַן א
ָ,פענער בריוו

צו סאַמועל מאָנטאַגיו ,מ .פּ( ".מיטגליד פון פּאַרלאַמענט).
פ,אַרגלייכט אייער לאַגע, ,,

|

,פּאַרגלײכט איער לאַנע מיט דער לאַגע פון די האַלב אויסגעהונגערטע אַר-
בעטער פון לאָנדאָן ,פאַרגלייכט אייערע פיין געקליידעטע ,גוט אויסגעפּאַשעטע
קינדער מיט די אָרעמע ,אָפּגעריסענע און אָפּנעשליסענע קינדער פון דעם אַרבעטער;
פאַרגלייכט אייערע פיינע ,שמעקעדיקע געריכטן ,וועלכע איר קריגט נאָר פאַר אַ
נאַש מיט די פאַרשטונקענע פלייש ,ברויט מיט שטיינער ,מיט וועלכע דער אַר-

בעטער קומט אָפּ; פאַרגלייכט אייער שיינעם פּאַלאַץ ,פאַרצירט מיט טייערע בילדער,

טעפּעכער ,שלאָפצימערן ,עסצימערן ,נאַסטצימערן און װאַנעם ,מיט די לעכער
וואו דער אַרבעטער לעבט . , .און איר װעט מוזן אײיינפאַרשטאַנען זיין מיט מיר,
אַז איר זייט אַזױ ווייט פון די אַרבעטער װוי דער הימל פון דער ערך ,און אַז איר
קענט אפילו ניט מיטפילן מיט זיי ,װאָרעם אייערע אינטערעסן זיינען גראָד די
אַנטקעגנגעזעצטע פון די אַרבעטער-אינטערעסן",

אין 01טן נומער קומט לײאָנס מיט אַ קורצן בריוול ,א ווענדונג ,צו די
מיטגלידער פון שניידער-יוניאָן":

;איך װעל...
,איך װעל. . .טאָן
שטייט  .. . .איך האָף און
מיר דערלויבן פּלאַץ אין
דעמאַקראַטיזם?  ,..און
פון דער רעדאַקציע:

ַ,רבעטער פריינד" אַלץ װאָס אין מיינע קרעפטן
פאַר דעם א
בין פעסט איבערציינט אַז דער רעדאַקטאָר פון ,א"פ" וועט.
"ַ,פ" אום צו דערקלערן דעם סאָציאַל-
אונדזער באַליכטן א
ש .י .אַלס רעדאַקטאָר ענטפערט אים אין דער אָנמערקונג

:
,מיר האַלטן פאַר נייטיק אויסצונוצן די געלעגנהייט און דערקלערן אַז טראָץ
דעם װאָס דער שרייבער פון אָט די ציילן איז אַן אַנאַרכיסט ,דאָך בלייבט דער
,אַ"פ" ,מיט זיין פּראָגראַם װי געווען ,זיינע שפּאַלטן זיינען אָפן פאַר אַלע סאָז
ציאַליסטישע שולן אָן אויסנאַם",
װיבאַלד איין אָפּענעם בריוו האָט ער שוין אָנגעשריבן און עס האָט אים
פּ,אַליובעט" ,שרייבט ער אַ צווייטן און אַ דריטן .אין 11טן נומער א
ַ,ן אָפענעד
בריוו צום רעווערענד ד"ר אַדלער ,דעם רב" ,וואו ער זידלט זיך נאַנץ קרעפטיק;
און אין 21טן נומער ,אַן אָפּענער בריוו צו דעם פּרעזידענט פון דער באָרד פון
גאַרדיאַנס? .צום סוף פון בריוו שרייבט ער:
,מיט אַלע אייערע געדונגענע רבנים און מגידים  . . ,זייט איר ניט אומשטאַנד
צו פאַרהאַלטן דעם שנעלן פּראָגרעס פוֹן סאַציאַליזם צווישן די יידישׂע אַרבעטער...
נים ווייט איז דער טאָג ,ווען איר װועט מאַכן די אומאַנגענעמע אַנטדעקונג ,אַז דער
אַרבעטער ,אויף וועמען איר האָט אַזױ לאַנג געריטן ,װויל? אייך מער ניט טראָגן און
אַז ער וועט אייך אַרונטערשלײידערן פון זיך"..

ש .יאַנאָװסקי  --זיין לעבן ,קעמפן א שאַפן
אין 21טן נומער שיקט שוין לייאָנס אַן {אויפרוף

|

961
צו אַלֶע שניידער פֿון

בי
ענגלאַנד?,
,עריבער אַפּעלִיר איך ערשטנס צו די יוניאָן-מיטנלידער :ואַרפט אַװעק
ד
אייערע פּערזענלעכע צאַנקערייען ,אייער האָס איינער צום אַנדערן קען נאָר נוצלעך

זיין פאַר אייערע פיינד ,פאַראייניקט אייך אַלע צוליב דעם גרויסן צוועק ,ועלְכן
איר ווילט ,דאַרפט און קענט דערגרייכן ,ווען איר וועט זיך נאָר האַלטן פעסט איינער
ביי דעם אַנדערן און ציינט אייערע מייסטערס אַז אייערע קרעפטן זיינען ניט אַזוי
צעשפּליטערט און שװאַך ,וי זיי האָבן זיך עס פארנעשטעלט..
אונטער די גוטסטוענדיקע שטראַלן פון ש .י.װאַקסט לײאַנס אין שטאַטור
אוֹן קלונשאַפט ,און ער גיט שוין עצות די ארבעטער אונטער דעם קעפּל, ,פּראַק-
|
טישע וואונקען" אין 41טן נומער,
,איך על איצט איבערגיין צו דער פראַנע ,וועמען זאָל מען אויסווייפֿן פאַר
א קאָמיטעט-מאַן  . . .איר מוזט נאָר שטימען פאַר די ,װאָס האָבן גענונ מאַרך אין
קאָפּ ,װאָס באַזיצן גענוג דענקונגס-קראַפט און װאָס זאָלן שטענדיק באַרייט זייט צו
אָפּפערן מיט זיך ,ווען די צייט און אומשטענדן פאָדערן עס ,איר מוזט האָבן נאָר
אַזעלכע קאָמיטעט-לייט וועלכע זאָל האָבן גענונ קוראַזש צוֹ באַקעמפן אייערע
בלוטזיינערס רעכטס און לינקס אָן מורא און אָן רחמנות  , . ,און דעריבער פריינד,
דאַרפט איר נאָר וויילן די וועלכע איר וייסט ,װועלן און קענען אלץ טאָן כדי
אייערע אינטערעסן צו פּאַרטײידיקן; כדי אייער אייניקייט שטאַרקער און שטאַרקער/
צו מאַכן .
אין דדי נומער  ,0 ,61 ,81גיט ער איבער אבַאַריכט וועגן דער גרינדונג פון
|
אַן אַסאַציאַציע פון באַלעבאַטים ,מאַנופאַקטוריסטן און מיטללייט.

אין די נומער  ,22 ,12 ,91 ,81שיינט לײאָנס מיט זיין גלאַנצנדיקער ,אָפֿ- -
וועזנהייט .אָבער אין 32טן נומער ווערט ער דערמאַנט צו גוטן פאַר זיין טעטיקייט
אין שניידער-סטרייק ,און זיין צוזאָג צו נעמען אויסצאָלן סטרייק קצבח,
עד כאַן קומט פֿאָר דער אַרויפשטיינ פון לייאָנסן דעם פירער פון דעם שׁנַיי-
דער-יוניאָן אין ,אַרבעטער פריינד".
ש .י .האָט זיך געכאַפּט ,כאָטש ניט אַזױ שנעל ,אַז ער האָט זיך פּשוט מיאוס
אָפּנענאַרט אין זיין פּראָטעזשע ,לֵייאָנסן ,איצט הייבט זיך אָן דאָס אַראָפּװאַרפן אים
אוֹן אַרײינװאַרפן אין כף-הקלע .ש .י ,האָט זיך אַ נעם געטאָן צו זיינע נאָר ניט
|
טרוקענע ביינער,
אין נומער  52שרייבט ש ,י ,אַ לייט-אַרטיקל אונטערן נאָמען ,:װאָס הערט
זיך מיט דעם שניידער-סטרייק ?"

;,שבת דעם 03טן מאַי אויף אַ מיטנלידער-פאַרזאַמלונג האָט ליאַנס דער-
קלערט ,אַז ער האָט געפונען אַ מיטל ,װי אַזױ דער סטריק זאָל קענען

געוואונען ווערן  . .אומזיסט האָבן אייניקע  . , .אויפגעפאָדערט לײאַנסן צו זאָגן-,
איטל ,ד,אָס איז אסַוד" ,האָט לייאָנס געענטפערט און אַלֵץ
װאָס דאָס איז פאַר מ
וועט פאַרלאָרן גיין ,ווען דער סוד װועט אַרױס אין דער עפנטלעכקייט ..,,װאָס
אָבער האָט זיך דערנאָך אַרוױסגעשטעלט? אַז דער סוֹד איז אַ שאָס-פּולװער ני

סדו

אָב א
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ווערט געווען ,אַז דער גאַנצער פּלאַן איז פון אָנפאַנג ביז צום ענדע געווען געבויט
אויף פּוסטע האָפענונגען".
,ונדזער נאָטיצבוך":
אין דעם 62טן נומער שרייבט ש .י .אין א
;,לואיס לײאָנס איז אין נרימצאָרן אויף דעם אַרבעטער פריינד" פאַר דעם
לייט-אַרטיקל פון פאָריקער װאָך ,און ער הייבט אָן צו מאַכן זיינע אַלטע שטיק,
| נעמלעך ,ער האַלט אין איין פאַרדאַמען און איין באִיקאָטירן דעם ,אַ"פ" אַלס א
פארפלוכטע אַנאַרכיסטישע צייטונג און אַז די אַרבעטער טאָרן זי אין האַנט ניט
נעמען ...אָבער מור קענען זיך שוין פאָרשטעלן ,װי לײאָנס װעט קריכן אויף די
ווענט ,ווען מיר וועלן פארעפנטלעכן די קאָרעספּאָנדענצן ,װאָס מיר האָבן",
דער ,נאָטיצבוך"-שרייבער ,ש ,י ,מיט אַ פּאָר שורות ווייטער ראַט לײיאָנסן,
ער זאָל אַװעק פון יוניאָן ,אין ש ,י-.ס לשון, :לײאָנס װועט טאָן װוי אַ חכם ,ווען ער
וועט אַזױ שנעל וי מענלעך אַװעקבאִיקאָטירן זיך פון יוניאָן".

אין די נומערן  72און  92פון ,אַ"פ" 1081 ,זיינען אָפּנעדרוקט די קאָרעס-
פּאָנדענציעס װאָס די רעדאַקציע האָט צוגעזאָגט אין נומער  ,62אַז זי גייט זי
פאַרעפנטלעכן אין די קומענדיקע נומערן.
אין נומער  72איז די קאָרעספּאָנדענץ אונטערגעשריבן פון מ .,שייער ,מיר
|
ברענגען בלויז אקַורצן אויסצונ:
 . ,.,די אַרבעטער האָבן פאַרשפּילט רעם סטרייק ,װאָרעם דאָס איז אין
נאנצן קיין סטרייק ניט געווען ,עס איז געווען א שווינדל אָנגעפירט פון אַ פּראָ-
פּעסיאָנעלן ליגנער ,װועמעס אַבזיכט איז פאַר קיין פאַל ניט געווען צו העלפן די
אָרעמע שניידער-אַרבעטער; ניין ,זיין גאַנצער צוועק איז געווען צו כאַפּן פיש אין
מוננע װאַסערן "'...עס עקלט מיך ווייטער צו שרייבן איבער דעם דאָזיקן פּאַרי

 שוין און איך האָף ,אַז די אַרבעטער וועלן זיך אָפּקערן מיט עקל און פאַראַכטונג,פון אַזאַ פאַרפירערישן פירער ,איך האָף אויך ,אַז דער שניידער-יוניאָן װעט איינ-
זען צו וועלכער לאַנע ער איז געבראַכט געװאָרן און װועט מאַכן אַז אַזעלכע לײיאָנס-
עס .,װאָס האָבן אים דערצו נעבראַכט ,זאָלן אין דער צוקונפט מער ניט מעגלעך
זיין",

אין נומער  92איז די קאָרעספּאָנדענץ אונטערגעשריבן פון העריס הילער.
מיר ברענגען אַן אויסצוג;
;אט דער שווינדלער (לײאָנס) האָט חרוב געמאַכט אונדזער אייניקייט און
וי אַ אַ פּיאַוקע האָט ער זיך אָנגעטשעפּעט אָן אונדז און מיר קענען פון אים

ניט פּטור .ווערן .,מיר האָבן אים

אויפגעפאָדערט צו געבן אַ פינאַנץ-באַריבט,

אָבער ער וויל דערפון ניט הערן און ניט זען .ווען איינער הייבט נאָר אָן צו זאָגן
אַ װאָרט ,הייבט מען אים באַלד אָן אָנצובאָטן קלעפּ ,אַרבעטער ,וי לאַנג װעט אי
זיין ,אַזױ בלינד ,װוי לאַנג װעט איר זיך לאָזן טרעטן מיט די פיס פון אַזאַ נישטיקן.
מענטשעלע ?"
אין נומער  82לייענען מיר אין א,ונדזער נאָטיצבוך":

  -מ .,,שייער טיילט אונדן מיט אַ שפּאָנל נייע ,זויבערע" טאַט ,װאָס לײיאָנסהאָט ניט לאַנג (צוריק) באַגאַנגען ,..,איז ער געווען אין אַלע שאַפּקעס און האָט

ש.

יאַנצָװסטי

--

זיין לעבן,

געקראָגן ווייטערדיקע

קעמפן

און

שאַפן

 12פונט .אייניקע קאָמיטעט-לייט

|
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שילינג .דערפון האָבן זיך דערוואוסט די ,אין וועלכע ער האָט פאַרגעסן ,און די
געשיכטע איז באַקאַנט געװאָרן --- ,אַרבעטער ,וי לאַנג װעט איר מאַכן זיך און
אייער יוניאָן צו שאַנד ,לאָזנדיק זיך פירן אַזױ פאַרן נאָז פון אזא מענטשפ"...
דאָס איז די סדרה לָייאָנס ,דער שווינדלער פון שניידער-יוניאָן ,אָבער זי איז
נאָך ווייט נִיט פאַרענדיקט ,לײיאָנס האָט געכאַפּט שמיץ ,זיין פּרעסטיזש האָט אַ
ביסל געליטן אָבער ער באַלעבאַטעװעט נאָך אַלץ אין דעם שניידער-פאַראיין .אין
נומער  34איז פאַראַן אַ לייט-אַרטיק? אונטערן קעפּל "װאָס זאָלן איצט טאָן די
שניידעד ?" דעם אַרטיקל האָט ש .י ,אונטערגעשריבן מיט זיין נאָמען ,ער שאַנע-
וועט אין אים שוין גאָרניט זיין שונא און באַטריגער פון די ארבעטער,

אָט דער שניידער-קעניגל פלעגט פּונקט אַזױ מאַכן וי די גרויסע מערדע-
רישע קעניגן װאָס העצן אָן איין פאָלק אויף דעם אַנדערן ...און אַלֵיין לאַכן זיי
איבער די משונעים ,װאָס רייסן זיך אַרום ,ניט וויסנדיק פאַר װאָס און פאַר

ווען ,איז עס ,פריינד ,ניט אַ פאַקט? דערמאַנט זיך ,אַרבעטער ,די שטיקלעך ,װאָס
מע האָט מיט אייך אָפּנעשפּילט און אייך װעט ווערן עקלהאַפט פאַר דער צייט,
ווען איר האָט זיך געלאָזט פאַרבלענדן פון אַזא איינעם"( ,דאָרט ,זי )691
אָבער איידער די מעשה לייאָנס האָט זיך פאַרענדיקט ,און זי ציט זיך און
ציט זיך גאָר אָן אַן ענד ,איז שוין פאַראַן אַ מעשה ראַזענבערג .א צוייטער
שווינדלער און אַ גנב װאָס איז געװוען דער סעקרעטאַר פון אַ שוסטער-יוניאָן.
טאַקע אין זעלביקן -34טן נומער 'א"פ' ,דאָס מיינט דעצעמבער דעם -11טן 1981
געפינט זיך אַ לייטאַרטיק? װאָס פאַרנעמט זיך מיט דער אויפדעקונג פון דעם
|
ראָזענבערג-סקאַנדאַל,
אין אַ קורצער צושריפט וייזט אָן  .9גלאַסמאַן אַז ראָזענבערג ,דער
,לאָנדאָן איסט ברענטש פון דעם יוניאָן שטיול-און שיך-
סעקרעטאַר פון
אַרבעטער? האָט איינפאַך באַשװינדלט די שוסטער אויף א גרויטער סומע,
לויט יענע השנות און אָרעמע פאַרדינסטן ,דהיינו איבער  858פונט .ער באַווייזט
די גנבה מיט ציפערן גענומען פון די פּינאַנץ-באַריכטן װאָס זיינען אַרױסגעגעבן
פון סעקרעטאַר און אונטערנעשריבן פוֹן די בוכהאַלטערס און חשבון-אונטער-

|

זוכער,

|

צו דער צושריפט קומט אַן אָנמערקונג פון דער רעדאַקציע:
,מיר האָבן ניט געגלייבט ? ,גלאַזמאַן -אויפן װאָרט ,מיר האָבן אַלֵיין דורב-
געקוקט די צוויי לעצטע באַלאַנץבױיגנס און ,צו אונדזער גרויסן באַדױערן ,מוזן
מיר זאָנן אַז מיר האָבן געפונען די באַשולדיקונג קעגן דעם פעקרעטאַר פאַר
ריכטיק ,,,מיר פאָדערן אויף דעם פעקרעטאַר צו געבן אונדז אַ דערקלערונג-....
,אָט
וועגן די פאָלנן פון דער נאָטיץ :אָט װאָס ש .י .דערציילט אונדז :ה
מען מיר געלאָזט וויסן ,אַז איך מענ זיך שוין באַצייטנס אָנגרייטן תכריכים :מע
וועט מיך פאַרטיק מאַכן ערגעץ אין אַ פינצטערן ווינקל")* ,

*) דאָרט.
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ש .י .האָט זיך אָבער ניט געלאָזט אָפּשרעקן ,ער איז געװוען א בראַװער
קעמפער ,ער איז אַוװעק צו דעם מיטינג פון אָט דעם שוסטער-פאַראין ,אַרויף
אויף דער טריבונע און גענומען דאָס װאָרט,
,דער פעקרעטאַר האָט פּרובירט ניט לאָזן מיך ריידן ,אָבער איך האָב ,ניט
אַכטנדיק אויף זיינע פּראָטעסטן ,מיין רעדע געענדיקט ,און דווקא מיט דעם ,אַז
דער סעקרעטאַר איז ,לויט מיין מיינונג ,אַ פּשוטער גנב ,װאָס האָט אויסנענוצט
איך האָב מיין רעדע נעענדיקט אין דער דערװאַרטונג ,אַז
זייער אומוויסנקייט,
עמעצער וועט זיך אַרױפפװאַרפן אויף מיר און צערייסן מיך אויף שטיקער ,אָדער
אַז עמעצער װועט ענטפערן ,אָבער ביידע זאַכן האָבן ניט פּאַסירט ,אַלע זיינען

געבליבן זיצן וי געפּלעפט .הפּנים ,מיין מוט ,אָדער איך מעג זאָגן חוצפּה ,האָט
פון זיי אַלעמען אַוועקגענומען

דאָס לשון ,און איך האָב זיך באַנוצט מיט דעם

מאָמענט און פאַרלאָזן דעם מיטינג-פּלאַץ נאַנץ און אומבאַשעדיקט")* ,
ער האָט איינגעשטעלט דאָס לעבן ,און אים האָט אָפּנענאָלטן,
דאָס אין ניט דאָס ערשטע מאָל װאָס ש .י .אַנטדעקט שוינדלערייען

אין

דער אַרבעטער באַװעגונג ,אַן ענלעכער פאַל אין נגעווען אין די ,נייטס פון ליד
באָר" אין ניװו-יאָרק .ווו ער האָט באַלאַנגט וי אַ מיטגליד ,אָבער דעמאָלט אין
ער ניט געווען קיין ,כוח" אין דער באַװעגונג ,האָט ער זיך צוריקגעצויגן פון
אָן געווער קען מען ניט קעמפן ,אַז
דער אָרנאַניזאַציע און נעמאַכט אַש.ווייג.

עס איז ניטאָ קיין לולב ,בענטשט מען ניט .אָבער יענער פאַל נאָך ,אין ניו-יאָרק,
האָט אים נעסאַכט צו זיין אויף דער ואַך און ניט צופיל טרויען די מענטשן,
װאָס פאַרנעמען אַמטן וועלכע האָבן צו טאָן מיט געלט-אָנגעלעגנהייטן אין דער
פּראַלעטאַרישער באַווענוננ.
די מעשה איז דאָרט ,אין ניו-יאָרק ,אַזױ געוען:
|
מע האָט אים מיט נאָך איינעם אויסדערויילט דורכצוקוקן די חשבונות:
אַז ער איז געקומען און נעבעטן די ביכער ,האָט דער סעקרעטאַר זיך אָפּנעזאַנט
אים זיי צו נעבן ,און אַן ש .י .איז צונעשטאַנען האָט דער סעקרעטאַר אים

געזאָגט פּראָסט און פּשוט אַז ער איז א ,נרינער" און ער װעט די ביכער אין
די אויגן ניט אָנזען.
,גאַנץ אומדערװאַרט און שטאַרק קענן מיין איינענעם
װאָרן אויס ,נייטס אוו לײיבאָר מאַן"( ,דאָרט ,ז' )56
אָבער אין יעדן פאַל איז מיר שוין דאַמאָלס געקומען דער געדאַנק ,אַז
אויך אין דער אַרבעטער-באַװענונג ,וועמעס מיסיע עס אין די באַפרייאונג פון
ווילן בין איך גע-

דער נאַנצער מענטשהייט און די אויפריכטונג פון אַ נייער געזעלשאַפטלעכער
אַרדענונג .איז ניט אַלץ אַזױ זויבער און כשר ,װי מע װאָלט דאָס געקאַנט

ווינטשן")++ ,
אין ניודיאָרק איז ער נעווען צו שװואַך צו דערקלערן קרינ דעם זשוליק ,אָבער

*) דאָרט ,ז"ו .651:751
*) דאָרט ,זי .78

|
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אין לאַנדאָן אַלס רעדאַקטאָר האָט ער זיך געפילט מער תקיף ,און ער האָט זיך
|
(גענומען ,רייניקן" די יוניאָנס און דעמאַסקירן די גנבים,

אָבער פאַר דיאָזיקע

דעמאַסקירונגען

שיער ניט מיטן לעבן.

האָט ש ,י באַצאָלט נאַנץ טײער,

|

דעם פינפטן אָקטאָבער מיטװאָך אַרום ניין אין
",פ ?,ער נייט עלסייענען
אין דער רעדאַקציע פון א
די זאץ-גרייזן און שליסן דעם נומער פאַר דער ואָך,
פאַלן און צעלעכערט אים דעם קאָפּ מיט אַן איזן.

|
אַָװונט .ער איז אויפן ועג
די קאָרעקטורן ,פאַרריכטן
ערשט מען האָט אים באַ-
,װען זיי ואָלטן געטראָפן

מיט איין צאָל ווייטער ,װאָלט עס געווען מאַרביי מיט מיר".

=) וי דורך א

נס איז ער געבליבן לעבן .אָבער ליגנדיק אין בעט האָט ער נאָך אַלץ געאַרבעט
אויף דעם קומענדיקן נומער ,און אַ ואָך שפּעטער איז אַרױיס דער טרויער-
דער ,א"פ" האָט ניט פאַרפעלט איין װאָך ,און
נומער נאָך דוד עדעלשטאַטן.
ניט נעלאָזט די שונאים זיך פרייען.

,איך האָב געמוזט לינן אַ גאַנצע ואָך אין בעט ,און פון בעט האָב איך
געמוזט אַלץ פאַרטיק מאַכן פאַר דער צייטונג ,אַזױ אַז זי זאָל קאָנען דערשיינען
אין צייט ,און אונדזערע ביטערע און פאַרצוייפלטע שונאים זאָלן ניט קאַָנען

זיך באַרימען ,אַן עס אין זיי כאָטש פאַר איין וואָך נגעלונגען אפּצושטעלן דעם
אַרבעטער פריינד"( .דאָרט)
אָבער דעם אומבאַזינבאַרן שונא ,דלות ,מאַנגל און געלט-מיטלען ,האָט זיך
יא איינגענעבן אָפּצושטעלן דעם ,א"פ " עטלעכע מאָל און אויף לעננערע צייטי
החמשכים וי איין וואָך אָדער איין חודש.
אָבער די אָנמערקונג געהערט ניט דאָ,
ווער איז געווען דער אָנפאַלער און שלענער? ש ,י .אין געניינט צו באַ-
שולדיקן די שול-יידן ,די פאַנאַטישע פרומאַקעס אָדער ראָזענבערנס באַנדע שוס-
טער-יוננען .אָבער גאָר --- ,װאָס איז כאַראַקטעריסטיש פאַר יענער צייט און
פאַר דער אָנגעצויננקייט פון די באַציאונגען צװווישן די סאַציאַל-דעמאַקראַטן און
אַנאַרכיסטן --- ,זיינע אידעאָלאָנישע שונאים פון צװוישן די אַרוֹיטנעבער ,שריי-
בער און לייענער פון דער סאַציאַליסטישער חודש-שריפט ,די פרייע וועלט" .ש .י.
דערמאַנט ניט צווישן די פאַרדעכטיקטע די לייאָנס חברה-לייט ,א .פרומקין ,אָבער,

רעכנט אַז די אַרבעט האָט אָפּנעטאָן איינער פון לײאָנס קליקע **) ,און ועגן

דעם אַז די פרומע יידן זאָלן עס האָבן געטאָן האַלט ער אַז עס אין אַ ,פאַנ-
טאַזיע".
אָט װאָס ש ,י .שרייבט:
,איך האָב דעריבער געקאָנט דענקען ,אַז מיינע באַפאַלער זיינען געווען פון
דער ראָזענבערג-באַנדע ,װאָס האָט מיר שוין לאַנג-צוריק געװאָרנט ,אַז איך זאָל
זיך ריכטן אויף אַ מיתה משונה .איך האָב דעריבער אויך געקאָנט דענקען ,אַז
*)

)+

דאָרט,

זײז

אַ .פרומקט,

,981:091

ציט'י בוך ,ז"ז .05'19

|

אדן

| = אַ בא

|

גאָהדין

ענדלעך האָבן זיי געהאַלטן װאָרט און מקיים געווען די מצווה פון באַפרײען די
אַרבעטער-באַועגונג פון דעם געפערלעכסטן שונא אירן .איך האָב ,אָבער ,אויך
געקאָנט דענקען אַז דאָס זאָל זיין די אַרבעט פון די סאַציאַל-דעמאָקראַטן ,גראָך
דעמאָלט האָב איך פאַרענדיקט אִין אייניקע נומערן ,אַרבעטער פריינד' מיין קרי"
טיק אויף דער ,פרייע וועלט" (רעדאַקטירט פון מ .באַראַנאָװן) ועגן וועלכער
פיל זיינען געווען מיט דער מיינונג ,אַז איך האָב זיי פּשוט פאַרניבטעט")* .
מילא ,דער פאַרדאַכט איז געווען זיכער גרונטלאָז ,עס איז פַּשוט א פאַל
פון זיין אַ חושד בכשרים און די .פאַלש און אומזיסט פאַרדעכטיקטע סאָציאַל-
דעמאָקראַטן װעלן האָבן כשרע קינדער און דער װאָס איז חושד אומזיסט וועט
קריגן זיין שטראָף" )** .דאָס ווייזט אַן איבעריק מאָל וי ווייט מ'האָט זיך גע-
לאָזט גיין אין יענע צייטן אין קעגנזייטיקע באַשולדיקונגען און פאַרלוימדונגען,

אַז אַזאַ ווילדער חשד זאָל נאָר קענען אַרױף אויפן געדאַנק ש .יאַנאָווסקין.
אַזא שנאה האָט נעברענט

אין מיינע אידעען-קעננער,

אַז איך האָב דערי-

בער גאַנץ גוט געקאָנט גלייבן ,אַז דאָס איז זייער שטיק? אַרבעט")=*5 ,
די קריגערייען און רייסערייען צווישן די סאַציאַל-ידעמאָקראַטן אוֹן די אַנאַר-
כיסטן זיינען גענאַנגען אַזױ ווייט אַז אפילו אַזאַ זויבערע פּערזענ?עכקייט װוי פ.
קראָפּאָטקין האָט מען אין דער היץ פוֹן פּאָלעמיק אויך ניט געשאַנעװעט,
,קראָפּאָטקינען האָט ער (פערדינאַנד אויגוסט בעבצעל  )0481-2191אָנגעי

רופן 'פּאָליטישער שאַרלאַטאַן' ...מיר ווייסן ניט צי עס איז פאַראַן נאָך אַ פּער-י
זאָן אין לאָנדאָן ,װאָס זאָל פון פריינד און פיינד

פּעקטירט ,וי אונדזער גענאָסע קראָפּאָטקין,

ווערן אַזױ געאַכט און רעס-

די שמוציקסטע צייטוננ זידלענדיק

די אַנאַרכיסטן .,.האַלט פאַר נייטיק' צוצוגעבן ,מיט דעם אויכנאַם פון פּ .קראָ-
פּאָטקין ,און דאָ קומט איינער .,,פון בערלין און װוי? נאָר איינריידן דעם עולם
אַז קראָפּאָטקין איז אַ פּאָליטישער שאַרלאַטאַן",( ,ט"פ" .נומער )2981 ,01
ש .י ,װאָס איז געווען אַזױי קרינעריש-מיליטאַנטיש מיט דער פּען אין די
דעמאָלטדיקע שטרייטן איז געווען זייער פּאַציפיסטיש געניינט ווען עס האָט זיך
געהאַנדלט ווענן רעאַנירן אויף דעם אָנפאַל אויף אים מיט אַ שטיק אייזן און

ניט מיט אַ שטאָלענער פעדער .,.ער האָט ניט געלאָזן די קאַמעראַדן צו רעאַגירן
און האָט אַליין ניט רעאַגירט מיט עפּעס שטאַרקערעס וי בלויז מיט אַריינשטעלן
אין ,א"פ" נומער  2981 ,02אַ ,פּערזענלעכע דערקלערונג".
די ד,ערקלערונג" לייענט זיך אין אייניקע איינצלהייטן אַנדערש פון דעם
װאָס ש .י .דערציילט אונדז אין זיינע מעמואַרן װאָס מיר ציטירן אַזױ אָפט און
,ערקלערונג"
זיינען זיך אויף זיי סומך .נאָך מער ,דער נוסח פון דער דאָזיקער ד
וי זי װוערט געבראַכט אין די מעמואַרן **) ניינט אָפּ אין פרטים פון דעם טעקסט
*) ש ,י ,צי ב .זי .191
*א) יומא,

יס-- .

שבת,

*5א)  ,0י .צי ב .זי ,291
 )5ש .י .צ"ב זי ,091

צז.
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וי ער איז פאַרעפנטלעכט אין ,א"פ",
אין זיינע מעמואַרן זאָגט אונדז ש .י .אַז ער גייט פון רעדאַקציע נאָכן שליסן
דעם נומער ,אין דער ,דערקלערונג' אין ,א"פ" שטייט ,אַן עד גייט אין רעדאַק-
ציע ערשט מאַכן די נייטיקע קאָרעקציעס אין אויפנעזעצטן זאַץ ,אין די מעמואַרן

ווערט די שעה פון אָנפּאַל אָנגענעבן וי עלף אַזיינער ,אין דער ,דערקלערוננ'

 --וי ניין אין אַוונט,איך בין משער
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הייטן פון אָנפאַל און ער האָט פּינקטלעכער איבערגעגעבן.
אָט איז דער נוסח וי ער ווערט גענעבן אין ,א"ם",

|
,אַ פּערזענלעכע דערקלערונג":
אין שטעטל (ער וויצלט זיך אויך ליננדיק אין בעט מיט אַ פאַרבאַנדאַ-
זשירטן קאָפּ ,לאָנדאָן איז גאר קיין שטעטל ניט ),..האָט זיך פאַרשפּרײיט א סלאַנג,
אַז איך בין שוין טויט ,די דאָזיקע שורות ,נלייב איך ,ועלן זיין דער בעסטער
באַװײז ,אַן דער קלאַנג איז אַזױ אמת ,וי פילע אַנדערע קלאַנגען .די געשיכטע
איז פאָלננדיקע ,פאָריקן (פ-טער אָקט'  )2981מיטװאָך  9אַזיינער אין אַװנט,
גייענדיק אין די רעדאַקציע צו מאַכן די קאָרעקטור ,בין איך פון הינטן באַפּאַלן
געװאָרן פון אַ באַנדע מענטשן .מאַכנדיק מיר אַ לאָךְ אין קאָפּ ,זיינען יענע
העלדן זיך צעלאָפן ,דאָס איז געשען אַזױ שנעל? און אַזױ פּלוצלונג פאַר מיר,
אַז איך האָב קיינע געזיכטער פון יענע מענטשן ניט געזען ,מע קען זיך פֿאָר-
שטעלן ,אַז אַ לאָך אין קאָפּ איז ניט קיין שפּאַס ,אָבער איצט בין איך וידע-
געזונט ,איך גלייב אויך ,אַז די גענאָסן פון דער פּראָווינץ וועלן שוין פאַרשטײן,
פאַר װאָס זיי האָבן ניט דערהאַלטן די צייטונג אין צייט ,די לייענער ועלן פאַר-
שטיין אַז די רעדאַקטירונג פון ,אַרב'ד-פריינד' האָט ניט געקענט זיין אַזױ פּינקט-
לעך וי געוויינלעך .יעדנפאַלס איך האָף ביז קומענדיקער ואָך צו זיין פּול-
שטענדיק פעאיק פאָרצוזעצן מיין אַרבעט ,וי זי איז אָננעגאַנגען בין איצט".

אונטערגעשריבן ש .יאַנאָווסקי,
לויט אונדזער ,מבינות?

|
זעט דער

דערע נומערן פון זעלביקן יאָרגאַנג,

נומער

ניט אויס,

'שװאַכער!

פון אַנ-

|

מיט די סאַציאַל-ידעמאָקראַטן איז ש .י ,געווען אויה שטעכמעסערס ,די פֿאַר-
דאָרבענע באַאַמטע אין די יוניאָנס האָט ער אױיסגעגראַכן וי פון אונטעו דער ערר.,
זיי אויפגעדעקט און צונענאָנגלט צום שאַנדקלאָץ.
אָבער אויך מיט די איינענץ
גענאָסן אין אים ניט לייכט געווען אויסצוקומען ,זיי האָבן זיך שטאַרק געקלאַנט
אויף אים .די קלאַנע איז באַשטאַנען איבערהויפּט אין דעם ,װאָס ער שטעלט.
כסדר אויף זיך און רעכנט זיך ניט מיט דער מיינונג אפילו פון די נאֶענטסטע
קאַמעראַדן ,װאָס גיבן אַװעק דאָס לעצטע אויף אויפצוהאַלטן די שריפט .ער האָט
געפירט די רעדאַקציע מיט אַ צו-שטאַרקער האַנט און די חברים האָבן עס ניט
געקענט ליידן .זיי האָבן אים אפילו פאַרמסרט פאַר פ .קראָפּאָטקינען,
,האָט ער (פּיאָטער קראָפּאָטקין) מיר אויף אַ גאַנץ איידעלן אופן געגעבן

.

-
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אָנצוהערעניש ,אַז איך בין שוין אַ ביס? צודענערגיש ,אַז איך שטע? שוין צוֹפיל
ענאָסן זייער אומ"
אויף מיין אייגענער מיינונג ,און דאָס מאַכט ,נאַטירלעך ,דגי
צופרידן ,וי הויך זיי זאָלן ניט שעצן מיין פעאיקייט און איבערגעגעבנקייט")* ,
 - | :ש .י .איז געווען א שאַלטער און װאַלטער אויף זיין געביט .דאָס װאָלט
גאָרניט .אויסגעמאַכט ,ווען אעַרלֵיין גרינדעט אַ זשורנאַל ,שאַפט זיך אַ טריבונע,

און דערנאָך קומט ער בעטן שטיצע פאַר זיין ליטעראַרישער פּעריאָדישער אונ"

טערנעמונג פון דִי װאָס זיינען מיט זיינע אידעען איינשטימיק ,דאָס אין אָבער
קיין מאָל ניט געווען דער פאַל מיט ש .י-ן .ער האָט שטענדיק איבערגענומען
צייטשריפטן צום רעדאַקטירן ,אַזױ איז געווען װאָס אין שייך דער ,װאַרהײיט",
דעם ,א"פם" ,דער ,פא"ש ,",שפּעטער צו אויך דער ,גערעכטיקייט'' .די צייט-
שריפטן האָבן עקזיסטירט פון פריער און זיי האָבן באַלאַנגט צוֹ קאַלעקטיון.
דער ,א"פ" ,ווען ש .י .האָט זיך גענומען אים רעדאַקטירן ,האָט שוין געהאַט
הינטער זיך אַ געשיכטע פון זעקס יאָר און גרויסע פאַרדינסטן צו זיין קרעדיט.

און ש ,י ,גיט עס אַלֵיין צוֹ.
| ,די אַרבעט װאָס דער קלוב (,אינטערנאַצ' אַרבעטער בילרונגס-קלוב" אָרער
בערנער גאַס-קלוב) האָט אוױיפנעטאָן צו יענער צייט ,דאַרף איך דעם לייענער ניט
פי? ווענן דעם דערציילן,
דאָס ערשטע יאָר איז דער ,א"פ" דערשינען מאַנאַמלעך ,דערנאָך וועכנט-
לעך אין  4זייטן און דערנאָך אין  8זייטן .,.װאָס דער ,א"פ" ,האָט אויפגע-

טאָן אין אַמעריקע ,װויל איך אַלס עדות ,װאָס איז דאָרט געווען די גאַנצע צייט,
זִינט דער ,א"פ" איז דערשינען ,באַשטעטיקן ,אַז אויך דאָרם איז ער געװען
דער איינציקער אָרנאַן ,װאָס האָט פאַרשפּרײיט די קערנער פון סאַציאַליזם און
ווען די איצטיקע אַמעריקאַנער סאַציאַליסטישע צייטונגען ווערן געלייענט פון
טויזנטער און טויזנטער ייריש-ריידנדיקע אַרבעטער ,האָבן זיי זייער פיל צו דאַנ-
קען דערפאַר דעם ,א"פ"( ,ש .י, .א"פיי ,1891 .נומער פו)
דער װידערשפּרוך אין ש .יאַנאָװסקין איז באַשטאַנען אין דעם ,װאָס

ער איז געווען אַן אויסגערונדיקטער,

אױסגעקריסטאַליזירטער

אינדיװידואַליסט

פּערזענלעך פּטיכאָלאָניש ,און אידעאָלאָניש ,וי אַ זשורנאַליסט און פּראָפּאַגאַנ-
דיסט איז ער נעווען אַן אױסגעשפּראָכענער א הונדערטפּראָצענטיקער אַנאַר-
ביסט-קאַמוניסט ,דעם איינענעם קעגנאַנאַנד האָט זיך אין אים אַרױסגעויזן וי
|אַ רעדאַקטאָר ,אַנשטאָט צו שאַפן זיך אַן אייגענע שריפט און רעדאַקטירן זי וי
ער פאַרשטייט ,פאַרלאָזנדיק זיך אויף זיינע אייגענע כוהות וי אַ שרייבער און
זער פּראָפּאַ
דיך
ך
וט ז
ד װע
רעדנער-פּריידיקער און אויף די חסידים װאָס .ער
גאַנדע-דערווערבן ,האָט ער דווקא אָנגענומען רעדאַקטאָר-שטעלעס פון צייטשריפטן.
װאָס זיינע געווען קאַלעקטיווע אונטערנעמונגען געשאַפן אויף דער איניציאַטיו
פון אַנדערע פּערזאָנען .דווקא אָט די געזעלשאַפּטלעכע ,גענאָסנשאַפטלעכע אֶר-
גאַנען האָט ער געװאָלט פירן און טאַקע געפירט ביד חזקה ,וי זיי װאָלטן גע-
 )*/דאָרט ,זי .271

-

ש .יאַנאָװסקי  ---זייץ לעבו ,קעמפן און שאַפן

דדן

פֿאַרדרוסן און קרי-
ווען זיינע איינענע . דאָס האָט געמוזט נורם-זיין רייבונגען,
גערייען .אַ קאָלעקטיווע אונטערנעמונג פאָדערט אַ קאָלעקטיוע פאַראַנטװאָרט:
לעכקייט ,זי קען ניט פאַרװאַלטעט וערן אין נאַנצן יחיריש ,אױטאַקראַטיש;
ווען ש .י .האָט איבערגענומען אַ צייטשריפט צום רעדאַקטירן האָט ער
גיט געװאָלט איבערנעמען מיט איר די ט,ראַדיציאָנעלע?" דעהזאָגערס אירע .ער
האָט זיי לחלוטין איגנאָרירט ,און זיי האָבן זיך געבונטעוועט און געשאַפן אָפּאַ-
זיציעס...

יד.

ש .י -- .דעלענאַט ,דעבאַטאַנט
,אין  1981איז פאָרגעקומען דער צווייטער אינטערנאַציאַנאַלער אַרבעטער קאָנ

גרעס אין בריסל ,בעלניע")* ,
די ,אינטערנאַציאָנאַלן? האָבן קיין אַריכת ימים ניט געהאט .זיי האָבן זיך
פאָרמירט ,פונקציאָנירט אַ געוויסע צייט און דערנאָך פונאַנדערגעפאַלן צי צוליב

אינערלעכע צאַנקערייען

װוי דער ,ערשטער

אינטערנאַציאָנאַל?,

אָדער צוליב ד

קריגערייען ,ריכטיקער ,מלחמות ,פון די פעלקער און דעם פּשוט פּאַטריאָטיזם
פוֹן די אַרבעטער-פּאַרטײען װאָס האָבן אים צוזאַמעננעשטעלט און בשעת מל-
חמה האָט זיך אַרויסגעשטעלט אַז זיי זיינען גאָרניט אַזױ אינטערנאציאַנאַל גע-
שטימט וי עס האָט זיך זיי לכתחילה אויסנעוויזן און וי זיי האָבן אַרױיסגע-
בראַכט אין זייערע ,פּאַפּירענע? דעקלאַראַציעס,
|
דער ,ערשטער אינטערנאַציאַנאַל? איז גענרינדעט געװאָרן אין  ,4681אַדאַנק
דעם וואָס אַרבעטער-פאָרשטײער האָבן זיך באַגעגנט אויף דער וועלט-אויסשטע-
לונג ,דאָרטן האָנן זיך צוזאַמענגעטראָפן פראַנצויזישע אַרבעטער װאָס האָבן זיך
געפונען אונטער דעם איינפלוס פון פּרודאָנען און עננלישע אַרבעטער װאָס זיינען
געווען באַאיינפלוסט פון ראָבערט אַאוענס סאַציאַלע אויפפאַסונגען ,און זיי האָבן /
געשאַפן עפּעס אַ פאַרבינדונג צווישן זיך .,קאַר? מאַרקס האָט געהאַט א האַנט אין
דער גרינדונג .ער האָט אָנגעשריבן די פּראָגראַם-רעדע פאַר דעם קאָנגרעס און האָט
אויך געהאָלפן אוױיסאַרבעטן די סטאַטוטן פאַרן גענעראַל-ראַט ,װאָס האָבן אַרױס-
געוויזן אַ טענדענץ צו דיקטירן צוֹ די ,סעקציעס" װוי צוֹ האַנדלען אוֹן האַלטן זי
אונטער דער מושטרע ,שטייף דיסציפּלינירט ,פון גענעראַל-ראַט ,מאַרקס און זיינ
נאָכפאָלגער האָבן געװאָלט שאַפן אַ צענטראַליזירטע איינהייטלעכע שיער ניט א
רעגימענטירטע אָרגאַניזאַציע פון אַרבעטער אין פאַרשיידענע לענדער ,װאָס זאָלן
מאַרשירן אונטער דער קאָמאַנדע פון די אַרבעטער ,-גענעראַלן",
*) דאָרט ,זי 6513.
*) ש ,י ,צ"ב ,ז' ,991

אבא

8דן

גאָ הדין

אַרבעטער-פירער

אין דער גרינדונגס-פאַרזאַמלונג האָבן זיך באַטײליקט
ענגלאַנד ,פּראַנקרייך ,דייטשלאַנד ,פּוילן און איטאַליע,

פון

דער פּעריאָד פון  4681ביז  0781ווייזט אָן אַ צואוואוקס פון מיטגלידער.
דער אנהייב איז געמאַכט געװאָרן מיט בערך  000,07מיטגלידער .אין  0781האָט

מען שוין געציילט אומגעפער קרוב צו אַ האַלבן מיליאָן מיט סעקציעס אין בעלגיע,

האָלאַנד ,דענעמאַרק ,אין דער שווייץ ,אין עסטרייך-אונגאַרן ,שפּאַניע און די
פּאַראייניקטע שטאַטן אין צונאָב צו ענגלאַנד ,פראַנקרייך ,דייטשלאַנד ,פּױלן און
איטאַליע װאָס האָבן ביינעוואוינט דעם ערשטן גרינדונגס-צוזאַמענקונפט .דער
אינטערנאַציאַנאַל איז באַשטאַנען פון פאָרשטייער פון פּאָליטישע אַרבעטעריגרן"
פּירוננען און אויך פון פּראָפּעסיאָנאַלע פאַראיינען װאָס האָבן געשטיצט דעם
אינטערנאַציאָנאַל ,כאָטש פאָרמאַל זיינען זיי ניט געווען אַפיליאירט מיט דער
אָרגאַניזאַציע.
אין  1781האָבן די פירער פוֹן אינטערנאַציאָנאַל נעשטיצט די פּאַריזער
קאָמונע" .די בריטישע טרייד-יוניאָניסטן זיינען ניט געווען אין הסכם מיט אט
דער פאַר זיי צו פיל ראַדיקאַלער האַנדלונג און זיי האָבן זיך צוריקגעצוינן .אין
פראַנקרייך נאָך דער אונטערדריקונג פוֹן דער ,פּאַריזער קאָמונע" האָט מען פאַרי

פאָלנט די סעקציעס ביז כמעט צו זייער אויפלייזונג,

|

אין  9781איז פאָרגעקומען די שפּאַלטונג מחמת די צאַנקערײיען צוװוישן די
|
אָנהענגער פון מאַרקסן און שטאַט-סאַציאַליזם אוֹן צענטראַלזאַציע אוֹן די
נאָכפאָלגער פון מיכאַיל באַקונין און פרייהייטלעכן סאַציאַליזם און פאָדערונגען
פון אױטאַנאָמיעס פּאַר די סעקציעס ,אין  2781האָט מען אויסגעשלאָסן די
באַקוניסטן ,און די הויפּט-קװאַרטיר פון ערשטן אינטערנאַציאָנאַל האָט מען
אַריבערנגעפירט אין די פאַראייניקטע שטאַטן און דאָ איז ער אויסגענאַנגען אין
יולי , ,6781ביי אַ צוזאַמענפאָר פון פאַרטרעטער פון אַ צװאַנציק דייטשע סעקי
ציעס אין פילאַדעלפיע איז דער ערשטער אינטערנאַציאָנאַל עפנטלעך אויפגעלייזט
געװאָרן"*) ,אין אײיראָפּע האָט ער פאַקטיש אויפגעהערט צו פונקציאָנירן גלייך
נאָך דער שפּאַלטונג אין  2781אַזױ אַז ווירקלעך האָט דער אינטערנאַציאַנאַל
פונקציאָנירט ניט מער וי אַכט יאָר ,ער האָט אָבער איבערגעלאָזט אַ שטאַרקן
איינפלוס אויף די אַרבעטער-באַװעגונגען אין פאַרשײידענע לענדער,
דער צווייטער אינטערנאַציאַנאַל האָט זיך געגרינדעט מיט דרייצן יאֶר נאָך
דעם פאָרמאַלן אויפלייז פון ערשטן ,ד"ה אין  9881אין פּאַריז .די דייטשע,סאָי
ציאַלידעמאָקראַטן האָבן אים געװאָלט באַטראַכטן װי דעם לעגיטימען יורש פון
ערשטן ,אין צווייטן אינטערנאַציאָנאַל האָט געשפּילט דעם ערשטן פידל די דייטשישע

סאַציאַל-דעמאָקראַטישע פּאַרטײ מיט איר קאַזאַרמע-דיסציפּלין ,מיט אירע טענ-

דענצן פון שטרענגער צענטראַליזאַציע ,רעגימענטאַציע ,אָט דער אינטערנאַציאָנאַל
איז געווען בעיקר אַ צונויפשטעל פון פּאָליטישע אַרבעטערפּאַרטײען וועמענס

אַקטיוויטעט האָט זיך כמעט אויסשליסלעך באַנרענעצט אויף באַטײליקן זיך אין
*)+

יוסף

קאהאן,

ציםט .בוך,
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ש.
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די בורזשואַזע פּאַרלאַמענטן ,און פון פּראָפּעסיאָנעלע פאַראיינען ,ואָס האָבן
זיר ס'רוב געפונען אונטער דעם איינפלוס פוֹן די דאָזיקע פּאַרטײען ,אַזױ אַז
ער איז געווען פאַרמשפּט צום אונטערנאַנג ביים סאַמע געבוירן-ווערן .אין אים
האָבן זיך איינגעהאַלטן דריי ריכטוננען פון דער מאַרקסיסטישער אידעאָלאַניע,
עס זיינען געווען רעװיזיאָניסטן פון בערנשטיינס חדר ,עקסטרעמע רעװאָלוציאָ-
נערן וי ראָזע לוקסענבורג אוֹן ניקאָלאַי לענין ,און קאַה? קויטסקי װאָס האָט
פארנומען דעם צענטער ,ער איז אָבער געווען גענוג פאַנאַטיש און איז געוען
גרייט צו ליינן אין אידעאָלאָגישן חרם די מאַרקסיסטן רעװיזיאָניסטן .דער ער
שטער אינטעדנאַציאַנאַל האָט זיך פאַרנומען איבערהויפּט מיט פּראָפּאַנאַנדע ,דער
צווייטער אינטערנאַציאָנאַל האָט זיך אָפּנעגעבן בעיקר מיט דער קאָאָרדינירונג

פון די פּאָליטישע אַקציעס פון די אַרבעטער-פּאַרטײען,

הגם די דאָזיקע אַרגאַניזאַציע האָט געטראָגן דעם נאָמען אינטערנאַציאָגאַל

האָבן אין איר פּרעדאָמינירט נאַציאָנאַליסטישע סענטימענטן און טענדענצן ,און
די פּאַליטישע אַרבעטערפּאַרטײען ,איבערהויפּט די דייטשע סאַציאַל-דעמאָקראַ-
טישע פּאַרטײ ,זיינען געווען גוט אָנגעשמעקט מיט שאָוויניזם פוֹן גרעבסטן סאָרט,
װאָס מען האָט בלויז באַשמירט מיט פּראַזעאָלאָניע ,מיט נאָרניט מיינענדיקע רייד
וועגן פעלקער סאָלידאַריטעט ,דער ערשטער אינטערנאַציאָנאַל ביים העכסטן פונקט
פון א געדייאונג האָט געהאָט אַ מיטגלידערשאַפט ,וי אויבן שוין געזאָגט ,פון
אַ קאַרגן האַלבן מיליאָן .דער צווייטער אינטערנאַציאַנאַל װאָס איז באַשטאַנען פון
מאַסן ארגאגוזאיציעס סיי פּאָליטישע פּאַרטײען און סיי פּראָפּעסיאַנעלע פאַראיינען
האָט ביים העכסטן פּונקט פון זיין אַנטװיקלונג ,ערב דער ערשטער וועלט-מלחמד
פאַרמאַנט א מיטנלידערשאפט פון בערך אצַוועלף מיליאָנען ,ד"ה ,אין צאָלן איז
ער געווען פיר און צװאַנציק מאָל אַזױ רייך און שטאַרק װוי דער ערשטער.
דער ערשטער אינטערנאַציאָנאַל אונטער דער וירקונג פון מאַרקסן האָט
זיך געמיט ,דורך דעם אַנפּירנדיקן אַרֹנאַן װאָס האָט געהייסן ג
,ענעראַל-ראָט",
צו האַלטן אין פולער געהאָרכואַמקײט און אויסנעמושטירטקייט אַלֶע סעקציעס.
ד
ער צווייטער האָט אַזעלכע אַמביציעס ניט געקענט האָבן ,מחמת ער אין בעיקר
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געקומען אין בריטעל ,אין .1081
ד
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;אַסן,
װ
א
ָ
ס
זיינען געקומען וי פאַרטרעטער פון אױיסגעשפּראַכענע אַנאַרכיסטישע
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יעס .פאַרשטייט זיך אַז די דאָזיקע אויסשליסונג איז דורכנעפירט
געװ
אָרן אונטער דעד איניצואַטיוו און דרוק פון דער דייטשער סאַציאַל-דעמאָ-
קראטיע ,די פאַױביטערסטע שונאים פון די אַנאַרכיסטן,
ד
י פראַנע שטעלט זיך צוליב װאָס האָבן די אַנאַרכיסטן דווקא געװואלט

אהין אַריינדרינגען ,ווען זיי אַליין האָבן געהאַלטן אַז די שפּאַלטונגען א
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ערטער" ,אין די גרופּן איז אַ געזונטע דערשיינונג און עס ווייזט זיך אַרוס אַ
געוויסע פאָס פון רייפקייט פון די אַרבעטער-מאַסן ,עס זאָגט עדות ועגן אן
אוױיסקריסטאַליזירונג פון זייערע אָנשויאונגען און באַנעמוננען ,אויב שפּאַלטונגען
זיינען נוט אויף אַ לאָקאַלן מאָסשטאָב פאַר װאָס זאָלן זיי זיין שעדלעך אויף אַן
|
אינטערנאַציאָנאַלן פאַרנעם ?
,יר באַטראַכטן אָט די שפּאַלטונגען פאַר העכסט דערפרייענדיקע פֿאַקטן;
מ
ניט ווייל מיר זיינען ליבהאָבער פון קריג און טומל ,נייערט  ---ווייל מיר זיינען
יליבהאָבער פון פּראָגרעס ,פון אױפקלערונג ,פון פרייען דענקען ! און אין די דאָזיקע

שפּאַלטונגען לייענען מיר ,וי אין אַ בוך ,דעם גייסטיקן פּראָנגרעס פון די יידישע
סאַציאַליסטן .די דאָזיקע שפּאַלטונגען איבערציינן אונדז ,אַז דער ,א"פ" האָט אין
די זעקס יאָר פון זיין עקזיסטענץ ,געווירקט .ניט נאָר אוֹיף די געפילן ,אויף די
געמיטער ,אויף די הערצערי פון די יידישע אַרבעטער ,נייערט אויך אויף זייערע

מוחות ,אויף זייערע גייסטער .און װאָס קען נאָך פאַר אונדז ,פריי-נייסטיקע
מענטשן,

זיין מער דערפרייענדיק,

װוי דאָס?? (ה .ק, .א"פ",

,1981

נומעף .)92

די שפּאַלטונגען און דאָס פונאַנדערגיין-זיך האָט געוויזן אַז די אַדעפּטן
ווערן מער ניט פאַרפירט פון ווערטער ,פון אָנרופענישן .זיי נעמען באַנרייפן ,אַז
אָט די צוויי ריכטוננען זיינען אַזױ גוט וי אַנטקעגנזעצטע ,איינע גייט צום שטאַט
מיט ריזיקע טריט און די צווייטע רייסט זיך אַװעקצוניין פּון שטאַט אַזױ וייט
וי מענלעך ,איינע וויל פאַרװאַנדלען דעם שטאַט אין אַ שיער ניט טאָטאַליטאַרע
אינסטיטוציע ,א מאָנאָפּאָליע אויף דער גאַנצער װירטשאַפּט; און די צווייטע וויל
אים באַגרענעצן אין זיינע פונקציעס ביז ער װעט רעדוצירט ווערן צום נול-פּונקט.
דעם ענטפער צו דער האַרבער פראַנע פלייסט זיך ראָקער צו געבן ,אָבער
איך נלייב ניט אַז זיין ענטפער איז צופרידנשטעלנדיק ,אָט װאָס ער שרייבט:
,װאָלטן די קאָנגרעסן פון דעם צוייטן אינטערנאַציאָנאַל נישט געוען
|
פאַרלייקנט זייער אייננטלעכן כאַראַקטער און װאָלטן זיי זיך אַרויסגעשטעלט פאַר
דעם װאָס זיי זיינען אין דער אמתן געווען  --אינטערנאַציאָנאַלע צונויפפאָרן פון
פּאַרלאַמענטאַרישע סאַציאַליפטן און סאַציאַלזדעמאַקראַטישע פּאַרטײען ,דעמאַלט
װאָלטן די אַנאַרכיסטן זיכער געווען די לעצטע ,װאָס װאָלטן פאַרלאַנגט דאָרטן
צוגעלאָזט צו ווערן ,אָבער דאָס ,װאָס יענע צונויפפאָרן האָבן זיך אַרוױסגעשטעלט
פאַר אינטערנאַציאַנאַלעדסאַציאַליסטישע אַרבעטער-קאָנגרעסן ,אין עס געװען אַ
בכיוונדיקע אָפּנאַרונג פון דער עפנטלעכער מיינונג ,אויב מ'האָט ,פאַרװוערט די
באַטײיליקונג פוֹן פאַרשיידענע שיטות אין סאַציאַליזם ,..פ'האָט אויך קיינער
ניט נעקענט לייקענען ,אַז דער גרויסער רוב פון די אַנאַרכיסטן אין די פאַרשיי-

דענע לענדער האָט באַלאַנגט צו דער אַרבעטערשאַפט?*).

|

;אַז דער קאָנגרעס זאָל באַשליסן ניט צוצולאָזן אַנאַרכיסטן ,דאָס אין קיינעם

פון אונדז ניט איינגעפאַלן  . . ,האָבן די גענאָסן זיך געכאַפּט צו די קעשענעס און
)*

דאָלף

אין
ראָקער, ,

שטורעס",

ו'

.99

ש.

יאַנטטװסקי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

און

191

שאַפן

באַלד איז געשאַפן געװאָרן די נייטיקע סומע ,און אין עטלעכע טעג אַרום בין איך

מיט מיינע דעלענאַט-פּאַפּירן אַװעקגעפאָרן קיין בריסעל"( .ש .י .צ"ב ,זי 06ו)
מ'האָט די אַנאַרכיסטישע דעלענאַטן ,ד"ה ,דעלעגאַטן װאָס האָבן פֿאַר-
טראָטן אַנאַרכיסטישע אַרנאַניזאַציעס ניט צוגעלאָזן ,אויב אָבער זיי האָבן פאַר-
טראָטן אַרבעטער-אָרנאַניזאַציעס ,אַלגעמײינע פּראָפּעסיאַנעלע פאַראיינען ,נאָר זיי
פּערזענלעך זיינען געווען פון דער אַנאַרכיסטישער אויפפאַסונג .האָט מען זיי צו-
געלאָזן אַלס דעלעגאַטן ,ניט אַלס אַנאַרכיסטן ,ד"ה ,זייערע פּערזענלעכע איבער
צייגונגען זיינען ניט גענומען געװאָרן אין באַטראַכט,
ש .י ,איז פאַרבליבן אויפן קאַנגרעס אָבער ניט וי אַ דעלענאַט ,נייערט וי
"ַ,פ"=) אין די נומער  43-82-08האָבן מיר זיינע עטלעכע
אַ קאָרעספּאָנדענט פון א
זייער אינטערעסאַנטע ,הגם שטאַרק-צאָרנדיקע און ממילא ,וױייט :פון צו זיין
דורכויס אביעקטיווע באַשרײבוננען פון קאָנגרעס,
זיין ערשטער

בריוו איז דאַטירט אוינ' .1981 ,81

( ,זיי זיינען די קעגנער פון שטאַט ,און מיר דאַרפן דאָ ניט אַזעלכע  ---האָט
אונטערגעבורטשעט ליבקנעכט מיט זיין סטאַדע ,און מע האָט דאיַנאַרכיסטן וי
דעלעגאַטן צום קאַנגרעס גיט צונעלאָזן ,הנם װאָס אין אַלֶע איינלאַדונגען ,ואָם
זיינען אַרױסגעשיקסט געװאָרן צו די אַרבעטערה-אָרנאַניזאַציעס אין אויסדריקלעך
געזאַנט געװאָרן :מיר לאַדן איין אַרבעטער-אָרנאַניזאַציעס פון אַלע ,שאַטירוננען
און מיינונגען"י*) ,ער דערציילט אָבער אַז אַ קליינע צאָל סאַציאַלזדעמאַקראַטן

האָבן יאָ געשטימט ,אַז די אַנאַרכיסטן זאָלן יאָ פאַרבלייבן?א 5*).

-

-

זיינען

,מיט גרויס ענטוזיאַזם אין אָפּנעשטימט געװאָרן אַז די אַנאַרכיסטן
ניט קיין סאַציאַליסטן אוֹן אויפן קאָנגרעס טאָר זייער פוס ניט זיין",)5556
דער פּונקט ועגן מיליטאַריזם האָט אַרויסגערופן אַ היציקע דעבאַטע צװוישן

דעם דייטשן דעלעגאַט ליבקנעכטן און דאַמעלאַ ניווענהויז ,דעם פאַרטרעטער פון
דער האַלענדישער סאַציאַליסטישער פּאַרטײ ,ליבקנעכטס רעזאָלוציע איז געווען א
פּאַרעווע .דאַמעלאַ ניווענהויז האָט פאַרגעשלאָנן אַ רעזאָלוציע װאָס זאָגט בפירוש

אַז אין פאַל פון אַ קריג זאָלן די אַרבעטער סאַציאַליסטן פון אַלּע לענדער דער-
קלערן אַ גענעראַל-סטרײק,
,ענדלעך

אין

די רעזאלוציע

פוֹן

ליבקנעכטן

אָנגענומען

מאַיאָריטעט ,פאַר ניווענהויזעס רעזאלוציע האָבן געשטימט

געװאָרן

פון א

האַלענדישע פראַנ-

צויזישע און עטלעכע עננלישע דעלעגאַטן ,אין דעם דורכפפאַל פון ניווענהויזעס
רעזאָלוציע איז פאַרחתמעט געװאָרן צום אונטערגאַנג דער גורל פון צווייטן אינ-

טערנאַציאָנאַֿ,
*) דאָרט ,זי .261
*) 8אֵיפי ,1981 ,נומער .43
5ח1 )2אָרם. .
אט

)

דאָרט.

|

אַבא.

2

גאֲ רדין

מיר קענען זיך ניט איינהאַלטן און מיר וועלן געבן דעם פּען-פּאָרטרעט פון
דאַמעלא

ניווענהויז

װאָס ש .י ,האָט פון אים

געצייכנט,

,דאָס גאַנצע אויסזען פון דעם מענטשן איז געווען העכסט אומפּאַנירגריק.
אויב איר קאָנט זיך פאָרשטעלן אַ מלאך אין דער געשטאַלט פון אַ מענטשן ,איז
דאָס געווען דאַמעלאַ ניווענהויז .די גוטסקייט ,די איידלקייט פון זיין נשמה ,איז
געווען אױיסגענאָסן אויף זיין מערקווירדיק שיינעם פּנים ,זיין פיגור און זיין פּנים
זיינען געווען אַזױ וי אויסגעשניצט פון דער האַנט פון אַ גרויסן קינסמטער.
זעלטן ווען איר טרעפט אַזעלכע שיינע איידעלע מענטשן ,נאָך שטאַרקער ,אָבער,
איז געווען דער איינדרוק ,ווען ער האָט זיך געשטעלט ריידן פאַר דער רעזאָלוציע.

פון אַ גענעראַ?-סטרײק  ,, ,ער איז געווען איבערצייגט ,אַז ער אין פולשטענדיס.
גערעכט ,און דאָס איז געווען גענוג ,אַז ער זאָל האַלטן . , .די שטאַרקסטע

רערע,

װאָס איז אויסגעפאַלן אויף מיין גורל צו הערן"*).
ש ,י ,.װוי אַ סך אַנדערע

אַנאַרכיסטן,

איז שטאַרק

באַגײיסטערט

פאַר דער

אידעע פון אַ גענעראַל-סטרײק.
שפעטער צו איז ניווענהויז אַרױס פון דער סאַציאַל-דעמאָקראַטישער פּאַרטײ,
געװאָרן אַן אומאָפּהענגיקער סאַציאַליסט ,דערנאָך האָט ער געמאַכט נאָך אַ טריט
און איז אַריכער צום אַנאַרכיזם ,ש .י .האָט עס שוין דעמאָלט פאָרױסגעזאָגט און
ער האָט זיך געפילט געהויבן װאָס זיין נבואה איז מקויים געװאָרן)* ,

אַב ,קאַהאַן ואָס איז געווען אויף אָט דעם קאָנגרעס וי אַ דעלענאַט פון

|
די

אַרבעטער

יידישע

שטעלונג

פון צווייטן אינטערנאַציאַנאַל

צו דער יידן-פראַגע .דער קאַנגרעס האָט

אַ פּאַרעװע רעזאָלוציע באַצײיכענענדיק

אָנגענומען
יוצא

אין

אַמעריקע,

האָט

אויפנעהויבן

די

פראַגע

װעגן

דער

אַנטיסעמיטיזם

װי אַ פּועל-

פון באַרבאַריזם.

טשעקאַװע ביז נאָר איז די באַמערקונג וועגן דעם אין ,אַ"פ? אין אַ לייט-
אַרטיק?ל װאָס איז אָן אַן אונטערשריפט .שווער צו זאָגן װאָס רעדט אין אָט דער
זייער אויסטערלישער באַמערקונג ,צי די איבערגעטריבענע שנאה צו די סאַציאַל-
דעמאָקראַטן,

צי דער איבערגעטריבענער ,קאָסמאָפּאָליטיזם"

פון יענע יאָרן ,צי

ביידע אין איינעם.
;די יידישע סאַציאַלדעמאַקראַטישע אָנפירער אין אַמעריקע מוזן שוין זיין
זייער טיף פאַרזונקען אין חניפה ,ווען זיי האָבן פּרובירט צוזאַמענטשעפּען אַ
בוידעם מיט אַ פּאָליצע ,אבי נאָר דעם (יידישן) עולם צו געפעלן .ווייסן זיי דען
ניט ,אַז די סאַציאַלע פראַנע שליסט שוין איין אין זיך אויך די יידן-פראַגע"*).

*)
)+

ש .י ,צ"ב ,זי ,.561
6אֲיף" ,1981 ,נומער .43

ש.

יאַגאָװססי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

אן
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ה.

די דעבאַטע פון ש .י .און אַב .קאַהאַן
אַ געשעעניש פון נגרויסן פאַרנעם אין זיינע אוינן און אין דעם אָפּשאַץ פוֹן
די גענאָסן ,סיי אָנהענגער און סיי קעגנער ,איזן געווען די צוייטאָגיקע דעבאַטע
פון ש .י ,און אַב ,קאַהאן װאָס איז פאָרגעקומען דעם סטן און 6טן סעפּט' 1981
אין לאָנדאָן,
וי טיפּן זיינען זיי געווען אין אַ סך הינזיכטן זייער ענלעך איינער צום
ַ,רבעטער-
צווייטן ,קודם כל ,ביידע רעדאַקטאָרן :ש .י ,פון ,א"פ" און אַ .ק ,פון א
צייטונג? אין ניודיאָרק; ביידע ויציק ביז גאָר; ביידע שאַרף-פעפערדיקע פאָלקס-
רעדנער מיט אַ גרויסן אָנזאַמל פון יידישע אַנעקדאָטן ,שפּריכווערטלעך , עמך"-
קלונשאפט ,באַשאָנקען מיט יידישער פּקחות .ביידע אכזריותדיקע דעבאַטאַנטן,
ביידע עגאַצענטריש צו העכסטן גראַד פון ,אני ואפסי עוד" ,איך און מער
קיינער ניט ,ביידע איבערנעבענע ביז נאָר צום אידעאַל פוֹן סאַציאַליזם אין זייער
אויפפאַס און אויסטייטש .ביידע פאַנאַטיש ביז גרייטקייט צו צערייסן דיסקוסיאַנעל
זייער אָפּאָנענט וי א הערינג.
פאַרשטייט זיך ,אַז די דעבאַטע האָט ניט פאַרגעשטעלט קיין אויסנאַם פון
דעם  277ואָס עס פאָלגן אויס ס'רוב דעבאַטן ,יעדער צד איז געבליבן ביי דעם
זייניקן ,און געווען זיכער ,אַז ער האָט באַזינט דעם צד שכננר,
אין אַ"פ" ,פאַרשטייט זיך ,איזן ש .י .אַרוױס געקרוינט מיט א גרויסן
גצחון ,די גאַנצע לאָניק אוֹן ויסנשאַפט אין זיכער אויף זיין זייט .פאַרקערט,
אין  אַרבעטער-צייטוננ" איז אומבאַשטרייטבאר דער פולער זינער אַב ,קאַהאַן.
מיר האָט אַ מאָל געזאָגט אַ טיכטיקער דיספּוטאַנט אַז אין דעכאַטן הערט
נים איינער דעם צווייטן בשעת יענער רעדט ,מחמת יעדער איינער אין פאַרנומען
מיטן צונרייטן זיין ענטפער אויף יענעמס רייד ,וי פּאַראַדאָקסאַל דאָס זאָל ניט

|

קלינגען איז פּאַראַן אין דעם אַ שטיקל אמת.

אין אָט דער דעבאַטע אין ש ,י .זיכער ,אַז ער האָט נעמאַכט פון אַב .קאַהאַן
און סאַציאַלידעמאָקראַטיזם פּיפּקע ,אַב ,קאַהאַן ווייטער ,איז ניט ווייניקער זיכער,
אַז ער האָט צעריבן ש ,י-ן און דעם אַנאַרכיזם אויף שטויב,
די אָביעקטיווע געשיכטע ועט קיין מאָל ניט שליסן איר באַשרײיבונג פֿון
אָט דעם אידעען-געראַנגל ,און לאַוודדווקא בלויז אידעען ,צווישן די צוויי ריכטונ-
נען ,מיט דער צינישער פראַזע װאָס היינע האָט געברויכט צום סוף פון זיין פּאָעמע
,ער וויכוח" ,זי װעט נעבן ,װוי איר שטיינער איז ,איר וװוערדיקט און פּסקענען
ד
אַז ביידע צדדים זיינען געווען גערעכט אין אייניקע פּרטים און אומנערעכט אין
אַנדערע פּרטים .אויפן סאמע דעק פון נעשיכטע ,וי אין דער טיפעניש פון ים,

בושעווען ניט קיין שטורעמס ,

|

ש ,י .אין ,א"פ"  --הפּנים איידער ער האָט געוואוסט וי מיאוס ער
האָט אָפּגעשניטן אין דער אַרבעטער צייטונג?  ---זיך געהאַלטן כמעט וי באַ-
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לאַנסירט אין דער דאָזיקער אָנגעלעגנהייט .אין אַ קאָרעספּאָנדענץ פון פּאַרין אין
יוסף ליפשיץ ,דער סעקרעטאַר פון אַ פאַראיין וואו ביידע זיינען אויפגעטראָטן
יעדער באַזונדער אין זיין צייט ,אין נאַנצן מבטל אב ,קאַהאַנס רעדע און לויבט
ביזן הימל יאַנאָווסקיס פאָרטראַג .אונטער דער דאָזיקער קאָרעספּאָנדענץ שטייט
ּ,אָדקאָווע" געשריבן פון ש ,י ,.אין וועלכע ער זאָגט בפירוש, :מיין מיינונג
אַ פ
איזן אַז אויך קאַהאַן האָט זייער פיל נוצן נעבראַכט מיט זיין אַניטאַציע ,כאָטש-

עס האָט נעמעגט אַנדערע ניט געפעלן"*).

ער זאָנט אפילו ,אַז עס טוט אים לייד צו דרוקן די קאָרעספּאַנדענץ .װאָס -
שטייט אין דער קאָרעספּאַנדענץ**) ,מירן געבן אַ קורצן אויסצוג; ,בעת קאַהאַן
האָט זיך אָפּנעפּטרט מיט אַ וויץ ,מיט אַ הויכער פראַזע מיינענדיק אַז אַזױי האָט עד
פאַרענטפערט אַלֶע פראַנן ,װאָס אינטערעסירן אַן אינטעלינענטן אַרבעטער ,האָט

גענאָסע יאַנאָװסקי אין עטלעכע פאַרטראַגן סיסטעמאַטיש
טיקע געזעלשאַפט ,ער האָט..,.
איר נויטװענדיקן צוזאַמענכרוך,

געשילדערט די היינ-י

באַשיינפּערלעך באַװויזן איר אומהאַלטבאַרקײט,
*),
"ר* ,
.אָ
און אַזױ קל

װי באַלד די אַטמאָספערע איז געווען אָנגעזעטיקט מיט אַזױ פיל דינאַמיט
פון צאַנקערײי ,האָבן זיך געפונען בעלנים אויף טרייבן רכילות און טראָגן
פּליאָטקעס .און אַזאַ רכילות? האָט מען געבראַכט צו ש .י ,מע האָט צו אים
דערטראָגן אַ פּליאטקע אַז קאַהאַן האָט אוױיסגעטראַכט אויף אים א בלבול אַן -
פון צייט

צו צייט

באַפאַלט

אים ,שיכרות-פּאַראָקסיזם",

י .האָט

ש.

מסתמא

די

;יגנערישע צוטראָנעניש גענומען פאַר גוט געלט ,און ער אין געװוען שטאַרק
פ
אויפנעבראַכט אויף קאַהאַנען .זיבן און דרייסיק יאָר שפּעטער ,שרייבנדיק זיינע
זכרונות ,שילדערט ער זיין כעס און האָס װאָס האָבן דעמאָלט און אים געפלאַקערט
און אין זיין אויפנעבראַכטקייט האָט ער ניט געקענט איינהאַלטן זיין גלייכגעוויכט,
וי ער האָט עס געטאָן אין דער דערמאַנטעד אָנמערקונג ,װאָס אין פאַרעפנטלעכט
געװאָרן בסך-הכ? איין טאָג פאַר דער דעבאטע.

,איך האָב זינט דעם קאָנגרעס אין בריסעל געפילט צו אים כמעט אַ פּער-
זענלעכע

שנאה.

איך װאָב אים

באַטראַכט

פאַר אַ העכסט

געפערלעכן

איינפלוס

אויף דער אַרבעטער-באַװעגונג און צו מיין גרויסן וואונטש אַרויסצושטעלן אים
אין זיין נאַנצער

העסלעכקייט

פאַר דער

לאָנדאָנער

יידישער

באַפעלקערונג

איז

ווירקלעך קיין גרענעץ ניט געווען"( ,ט .י .צ"ב ,ז' )661
אָבער די רעדעס װאָס קאַהאַן האָט געהאַלטן אין פּאַריז זיינען דאָךְ פאָר.-
נעקומען שוין נאָכן קאַנגרעס ,און דאָך האָט ש ,י .דערקלערט שריפטלעך עפנטלעך
אַז קאַהאַנס רעדעס זיינען געווען זייער נוצלעך ,טאָ וי אַזױ האָט ער געקענט
האַלטן קאַהאַנס איינפלוס פֿאַר שעדלעך,

פֿאַר נעפערלעך,

אפילן ?

װאַרשײנלעך ,אַז בשעת ער האָט געשריבן זיינע מעמואַרן ()6991-7991
וועגן דער דעבאַטע איז זיין גרימצאָרן ווידער צעפּלאַקערט געװאָרן און ער האָט
*)
**)

אֵיפ",
דאָרט.

 ,1981נומער .63

ש.

יאַנאַָװסלי

---

זײן

לעבן,

קעמפן

אט

581

שאפן

אין אַ נאָר פּאָזיטיוון טאָן אין

עס אים געמאַכט פאַרנעסן ,אַז ער האָט געשריבן
דעם ,אַ"פ" ,ווענן קאַהאַנען אפילו נאָכן קאָנגרעס,
וועגן דער דעבאַטע שרייבט ש .י .גאַנץ אָן פּניותדיק און אפילו סאַרקאַסטיש.
,ער סאַציאַל-דעמאָקראַטישער לאָנדאָנער קאָרעספּאַנדענט ...האָט באַי
ד
ריכטעט אין דער ,אַרבעטער-צייטונג" ,אין ניו יאָרק אַז קאַהאַן האָט ממש אויף
אייביק באַגראָבן דעם אַנאַרכיזם מיט זיינע פּרײידיקער אין לאָנדאָן .גענאָסע
קאָפּעלאַנסקי ,פאַרקערט ,אין לאָנדאָנער ,אַרבעטער-פריינד" .האָט מיך דער"
קלערט פאַרן גרויסן זינער .און װאָס אין דער וואונדער ? האָב איך דאָך פאַר-
טראָטן דעם ליכטיקן אַנאַרכיזם ,בעת קאַהאַן האָט פאַרטראָטן דעם פינצטערן

סאַציאַל-דעמאָקראַטיזם !*'),

|

| =קאָפּעלאַנסקיס באַשרײיבונג פון דער דעבאַטע אין ניט וייניקער איינזייטיק
וי ליפשיצעס קאָרעספּאַנדענץ פון פּאַריז ,דאָך האָט עס ניט קיין מילדערנדיקע
אָנמערקונג פון ש ,י ,און בסך-חכל איז עס געדרוקט מיט איין פרייטיק שפּעטער.
ווייזט עס אונדז אַז אַצינד איז ש .י .מלא רונזא און אים אַרט ניט װאָס זיין
אָפּאָנענטס פאָרטראַג ווערט אַזױֹי גרינג געשאַצט ,בעת זיין רעדע ווערט גערימט

מיט סופּערלאַטיוון אין דער צייטונג װאָס ער אַליין רעדאַקטירט.
אָט װאָס קאָפּעלאַנסקי שרייבט:
|
=

;די בריליאַנטענע רעדע פון יאַנאָװסקי װאָס די גאַנצע רעדע יאַנאָװסקיס

איז פול מיט אַרגומענטן

און באַוייזן ,זיינען אין גאַנצן אומבאַשטרײטבאַר..

די גאַנצע רעדע (פון אַב ,קאַהאַן) איז געווען פול מיט פּוסטע ויצן און

,טויזנט און איין" משל ,וועלכע דער רעדנער האָט דאָס רוב אַליין אַװעקגע-
װאָרפן ,ווען ער פלענט פּלוצלונג אויסגעפינען ,אַז זיי פּאַסן ניט צום נמשל"*=).
אומפאַרשטענדלעך אין ש .דס באַשרײיבונג פון דעם גװאַלדאָוונעם רושם,
װאָס די דעבאַטע האָט איבערנעלאָון נאָך זיך און די נוטס-טוענדיקע וויר-
|
קונג ,װאָס זי האָט אויסגעאיבט אויף די קאַמערארן.
י,עדנפאַלס ,פאַר אַ קורצער וויילע איז ,דורך דער דעבאַטע דער א"פ"
ענאָסן האָבן אננעה וב פילן זיך שטאַרקער ,און דערו-
אויפגעלעבט געװאָרן .גדי
בער גרייט צו טאָן אַלץ ,כדי דערהאַלטן אים ביים לעבן"( ,ש .י .צ"ב ,ז' )961

נישקשה פון אַן א,ויפגעלעבט געװאָרן...

|

די דעבאַטע איז פאָרגעקומען ,װוי שוין אויבן געזאָגט ,דעם 8טן און 0טן
סעפּטעמבער ,קאָפּעלאַנסקיס באַשרײיבונג פון דער דעבאַטע איזן פאַרעפנטלעכט
דעם פרייטיק גלייך ,נאָך דער דעבאַטע ,דעם 11טן סעפּט' ,און זי אין ניט פאַר-
,אָרזעצונג פאָלנט" ,אָבער די פאָרזעצונג
ענדיקט ,אונטער דעם אַרטיק? שטייט פ
קומט ניט ,און ווען ש .יז.אָגט ניט ווער עס האָט זי געשריבן ,װאָלטן מיר נִיט
געוואוסט ,מחמת אונטער אַן אומפאַרענדיקטן אַרטיק? ,אין ניטאָ קייך אונ"
טערשריפט פון מחבר ,פאַר װאָס קומט ניט דער חמשך ? פּשוט ,ווייל דער ,אַ"פ"
)+
)5

דאָרט ,ז' .961
אַימ" ,1981| ,נומער  ,63ז'  ,6שפּאַלט .2
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האָט זיך גלייך אָפּנעשטעלט אויף דעם נומער  ,78און נומער  82איז דערשינען -

ערשט דעם סטן נאָוועמבער ,ד"ה ,נאָך אַן איבעררייס פון  8װאָכן .,און ש .י .ם
ווערטער קלינגען מאָדנע ,ווען ער שרייבט;
,אָבער לאַנג האָט דאָס ניט געקאַנט אָנהאַלטן"( ,דאָרט)

|

עס האָט אָנגעהאַלטן ,פון אסתר תענית ביז פּורים" וי דאָס פאָלקס ווערטל

זאָגט ,איין װאָך נאָך דער ,אויפלעבונג"

האָט זיך דער ,אַ"פ" אָפּנעשטעלט,

:
אויפגעשמאַנען תחיית-חמתים
אין נומער  ,89ד"ה ,אין ,אַ"פ" פון 6טן נאָװו'  1981איז אָפּגעדרוקט אַ
ווענדונג צוֹ די לייענער פון א
,ינטערנאַציאַנאַלן
הייבט זיך אָן מיט די טשיקאווע ווערטער:
,עס בעט זיך אַ דערקלערונג איבער דער ווידערשיינונג פון אונדזער געטרייען
אומדערמידלעכן קעמפער ,און דאָס װעט זיין די לייענער נאָר דעמאָלט לייכט צו
פאַרשטיין ,ווען זיי װעלן גוט באַגרייפן די אורזאכן פאַר װאָס דער ,אַרבעטער

אַרבעטער-בילדונגס קלוב" ,װאָס

פריינד" האָט זיך אָפּגעשטעלט",

|

די ווידערשיינונג פאָדערט אַ דערקלערונג ,ניט דער אונטערגאנג פון ,א"ם",
אַ זאַך װאָס אין זעלבפטפאַרשטענדלעך :מאַנג? אין געלטמיטלען צו דעקן די
הוצאות פון זעצן ,דרוקן און פּאַפּיר .קיין אַנדערע אויסגאַבן זיינען כמעט וי
גיט געווען ,װאָרעם ניט די מיטאַרבעטער און ניט דער רעדאַקטאָר ,װאָס האָט

אַריינגעלײנט אַזױ פיל מי ,האָבן געקראָגן באַצאָלט ,װי אמתע אידעאַליסטן האָבן

זיי געשריבן ,לשם שמים" ,פאַר דעם אידעאַל פוֹן אַנאַרכיזם,
,מיר האָבן   . ,נים געצאָלט אונדזערע מיטאַרבעטער . , ,און דער רעדאַק-
טאָר אַלין האָט זיין הויפּט-חיונה געצויגן פון לעקציעס ,װאָס ער האָט געגעבן
אין ענגליש ,און נאָר פון צייט צו צייט האָט ער זיך דערלויבט נעמען עפּעס פון
רער הכנסה פון דער צייטונג פֿאַר די סאַמע נויטווענדיקסטע באַדערפענישן)*", , ,
אין אָט דער ווענדונג ווערס אויך גענעבן א כאַראַקטעריזאַציע פוֹן דער
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גיט זיין אַזױ פיין ,,אַזױ קינסטלעריש אויסגעאַרבעט ?...דאָס איז אַ שטאָך  די

פרייע יוועלט" װאָס האָט פּראָפּעסיאַנעלע שרייבער.

,מיר האָבן ניט אין ,אַ"פ" אַזעלכע מיטאַרבעטער װאָס שרייבן בלוין כדי
די ציים צו פאַרטרייבן ,אויס פאַרגעניגן ,און קענען דעריבער זייערע אַרטיקלען
*)

ראָרט ,זי .012

ט.

יאַגאָװסקי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

אט

שאַפר

181

+

צען מאָל איבערשרייבן און אויסצירקלען איידער זיי גייען אַריין אין דרוק" .ראָס
איז אַלץ אַריינגעזאָגט געװאָרן מיט אַן אָנצוהערעניש דער שרייבערישער צייט-
שריפט ,די פרייע וועלט" װאָס גרויסט זיך מיט אירע ,באַרימטע" שרייבער.
אין נומער  1081 ,62אין אַן ענלעכער ווענדונג צו די לייענער ,גיט זיך נאָך
אַ בעסערע און מער צום פּונקט צילנדיקע כאַראַקטעריסטיק פון אַרבעטער
|
פריינד",
,ער (דער ,אַ"פ") איז אַ בלאָט װאָס ווערט אַרױסגענעבן פון אביונים פאַר
|
אכיונים".
דאָס אין דאָס שענסטע און עכסטע װאָס מען האָט געקאָנט זאָנן אין שבח
:
פון ,אַ"ם".
,נו ,װער עס ווייס ,װי אָרעם עס זיינען די יידיש-עננלישע אַרכעטער רער.
וועט אויך סענען אָפּשאַצן די גרויסקייט פון דער סומע ( 08פונט) ,דער װעט אויך

פֿאַרשטיין ,זי מייער ,װוי איינגעבאַקן

מוז זיין דער אַרבעטער פריינד" אין די
כדי דער

הערצער פון די אַרבעטער ,ווען זיי האָבן אָפּנעריסן פון דעם נייטיקסטן
,אַרבעטער פריינד" זאָל ווידער אַ מאָל אויפלעבן און קעמפן פאַר זיי"*).

אָבער אָט די אַלע באַמיאונגען און געלט-קרבנות מצד די נוטע פריינד פון
,א"פ" האָבן אים ניט געקענט ראַטעװען פון אונטערנאַנג ,ער האָט אַנטהאַלטן
אַן אינערלעכן װידערשפּרוך ,ער איז געווען אומפּאַרטײיאיש ,פיליפ קראַנץ האָט
עס גערופן ,פּאַרעװע לֿאַקשן" ,ד"ה ,ער האָט פריינענעבן זיינע שפּאַלטן צו די
סאַציאַלידעמאַקדאַטישע שרייבער ,װאָס האָבן אים געהאַלטן פאַר אַן אױיסגעשפּראָ-
כענעם אַנאַרכיסטישן אָרנאַן און האָבן זיך צו אים ניט געװאָלט צורירן מיט זייער
פּען אַזױי וי זיי װואָלטן זיך מיאוסן פון אים .אַזױ אַז ווילנדיק-ניט-ווילנדיק אין
ער געווען אַן אויסשליסלעך אַנאַרכיסטישער אֶרואַן .אָבער װיבאַלד ער האָט
אויף זיך ניט געטראָגן דעם צייכנאָמען ,האָט ער ניט געקענט פאָדערן דעם
מאַקסימום פון די איינענע ,אַנאַרכיסטן-חברים ,ווייל נאָך אַלעמען אין ער דאָך
געווען א צװייפּאַרטייאישע שריפט און וי אזעלכע האָט ער פאַרדינט נעשטיצט
צו ווערן אויך פון די סאַציאַל-דעמאַקראַטן ,אָבער די לעצטע האָבן אים דעם
;אַ"פ נעהאַסט ,באַקעמפט ,איינפאַך ,באִיקאָטירט ,אַזױ אַז אין אַ געוויסן זינען
האָט ער זיך געפונען אין דער אומגינציקער לאַגע פון איינעם װאָס פּרובירט
זיצן צווישן צוויי שטולן ,און עס װאָלט זיין פאַר אים געזינטער ווען ער דער-
קלערט זיך צו זיין אַ ריין אַנאַרכיסטישער אָרנאַן ,און דאָס האָט ער טאַקע געטאָן
אַ ביסל שפּעטער ,דערוויי? האָט דער ,אַרבעטער פריינד" זיך געראַנגלט מיט 
זיינע לעצטע און שװואַכע כוחות קעגן פינאַנציעלן מלאך המות פון דעם 6טן נאָוו'
ביז דעם 81טן יאַנואַר  ,2981ווען ער הויכט אויס זיין לעצטן אָטעם .און
1
זייער סימבאליש באמת .ער שטאַרבט צוזאַמען מיט זיין פריערדיקן רעדאַקטאָר
קאָנסטאַנטין גאַלאָפּ ,אים זיינען פּשוט אוױיסגענאַנגען די פינאַנציעלע כוחות .אין
דער וואָך ווען גאַלאָפּ איז געשטאָרבן ,האָט אויך דער ,א"פ" אָנגעזאָגט דער וועלט,
*)

,א"ף

ומ'

,83

8ן

אבא

גאָ ררין

אַן דאָס איז זיין לעצטער נומער ,מיט דעם האָט זיך אויך געענדיקט די לעבנס-
געשיכטע פון דעם אַזױי גערופענעם אומפּאַרטײיאיש ,פּאַרעװעלאָקשנדיקן  אַרבע-
טער פריינד" װאָס איזן צוערשט דערשינען אונטער דער רעדאַקציע פון פיליפ
קראַנץ ,נאָך דעם פון ק ,נאַלאָפּ און נאָך דעם פון מיר"( ,ש .י .צ"ב ,זי )961
דאָס מיינט ,אַז דער ,א"פ" אונטער דער רעדאַקציע פון ש .י .האָט אָנגע-
זאַלטן פון 09טן פעבר'  1981ביז דעם 21טן יאַנואַר  ,2981בערך אַ יאָר צייט.
אָבער אַזױ װוי דער ,אַ"פ? איז סיי דעם רעדאַקטאָר און סיי די גענאָסן װאָס
האָבן זיך גרופּירט אַרום אים געווען זייער טייער ,האָבן זיי פּרובירט אים אִפּי
שרייען .זיי איז איינגעפאַלן אַ געדאַנק ,אַז זיי װעלן זיך ווענדן צו די יידישע
יוניאָנס אַז זיי זאָלן איבערנעמען די צייטונג צוזאַמען מיט דער דרוקעריי און
אָנגיין ווייטער מיט דער אַרבעט אויף זייער אייגענער אחריות און פירן זי אין
זייער גייסט ,אומנעשטערט פון קיינע באַדינגונגען אויסער איינער און דאָס איז

אַז דער ,אַ"פ" זאָל בלייבן אַ צייטונג װאָס פאַרטרעט די אינטערעסן פון דער
אַרבעטערשאַפט,
מיר שטעלן די דעלענאַטן פון די יוניאַנס און סאַציאַליסטישע פאַראיינען
קיינע באַדינגונגען אויסער איינע און דאָס איז  --דער ,אַרבעטער פריינד"...
מוז זיין אַ סאָציאַליסטישער אױיסנעשפּראָכן און אין ברייטן זינען פוֹן װאָרט"*).
דאָס איז אונטערגעשריבן פון  אינטערנאַצ' אַרבעטער בילדונג-קלוב", .דורך

דעם ,אַרבעטער פריינד" איז אַנאָנסירט געװאָרן דער מיטינג ,צוֹ וועלכן עס האָבן
געזאָלט קומען די פאַרשײדענע יוניאָן-פאָרשטײער און איבערנעמען די צייטונג
מיט אַלץ װאָס זי פאַרמאָנט ,דער רעזולטאַט אָבער איז געווען אַזאַ ,װאָס די גענאָסן
האָבן וייניקער וי אַלץ דערװואַרט :די דעלענאַטן פון די יוניאָנס ,האָבן געגלאַנצט
|
מיט זייער אָפּוועזנקייט"**=).

אין אָט דעם לעצטן נומער אויף ז'  6איז פאַרעפנטלעכט אַ נעקראָלאָג אין
אַ שװואַרצער ראַם וועגן ק .נאַלאָפּ נגעשריבן פון ש .י-.ס רעכטער האַנט ה ,קאָפּע-

לאַנסקי ,אונטערן קעבּל ,אַ ביטערע בשורה",

,מיט אַ צעבראָכן האַרץ און מיט טיפן געפיל פון טרויער און שמערצן קום
איך איצט אָנזאָנן די יידישע אַרבעטער דאָס אונדזער ווערטפולער

גענאָסע קאָנס-

טאַנטין גאַלאָפּ ,דער געוועזענער רעדאַלטאָר פון דעם ,אַרבעטער פריינד" ,ציילט
זיך ניט מער צװוישן די לעבעדיקע ,מיטװואָך פאַרנאַכט דעם
איז ער געשטאָרבן נאָך אַ לאַנגער און פּיינלעכער קראַנקייט.
לירן מיר אַ טיכטיקן און ערנסטן און נייסטרייכן פריינד
יידישע אַרבעטער אומעטום  ---איינעם פון זייערע בעסטע,

51טן יאַנואַר ...2981
 . ,אין ק .נאַלאָפּ פאַר--
און גענאָסע ,אוֹן די
געטרייסטע און הייסטע

פריינד".

אויף דעם זיבעטן זייטל ערשטער שפּאַלט אונטן אין אָפּנעדרוקט א מין
7
5ט)

האֲֵיפ" ,2981 ,נומער  ,3זי ו ,שפּאַלט .2
.68

י .ב"ב,

זי .011

ש.

יאַנאַָװסקי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

און

שאַפן

981

צום אָפּשייד" ,עס אין קורץ און קלאָמפּערשט
געזעגענען זיך אונטערן קעפּל ,
טרוקן ,אָבער באמת איז עס דורכנעווייקט מיט װייטאָג ,פאַרדרוס ,צער און צאָרן
און פאַרשטיקטער באַליידיקונג און תרעומות ניט אַזױ קעגן די ,חוצניקעס?" וי
קעגן די איינענע גענאָסן.
,עס איז כמעט אַ יאר זינט דער א,ינטערנאַציאַנאַלער אַרבעטער בילדונגס-
קלוב" האָט מיר איבערגענעבן דאָס רעדאַקטירן פון ,א"פ" װי איך האָב מיין
אויפגאַכבע דערפילט ,לאָז איך איבער צו די לייענער צוֹ אורטיילן .אָבער איך
מוז באַמערקן ,אַז קיין רעדאַקטאָר פון קיין צייטונג האָט ניט געאַרבעט אונטער
שווערערע באַדינגונגען װוי די אונטער וועלכע איך האָב געאַרבעט די גאַנצע צייט?.

איך וויל באַנוצן די דאָזיקע געלעננהייט צו געבן מיין האַרציקסטן דאַנק צו
אַלֶע גענאָסן ,װאָס זיינען מיר באַהילפיק געווען מיט זייער מיטאַרבעטערשאַפט,
הויפּטזעכלעך די גענאָסן ה .קאָפּעלאַנסקי ,ס .פרימאַן און מיכאיל קאָהן (פון

באַלטימאָר),
|
װאָס איך פּערזענלעך דענק וװעגן דער אומענדערונג װאָס דאַרף געמאַכט
ווערן אין ,אַ"פ? אין איצט ניט פּאַסיקע צייט צו ריידן דערפון ,אָבער איין
זאַך מוז איך זאָגן :קיינע פאַרלוימדונגען װאָלטן אונדז ניט געשאַט ,וען די
אַנאַרכיסטן אַליין ,פון נאָענט און פון ווייט ,װאָלטן געהאַנדלט מער אַנאַרכיסטיש.
אין דער האָפענונג אַז דער איצטיקער

פאַל וװועט זיין אַ גנוטע לעקציע פאַר

אַלֶע גענאָסן ,פאַרבלײיב איך אייער ,מיט אַנאַרכיסטיש-קאָמוניסטישן

גרוס ,ש.

יאַנאָווסלי?,

מיט ,די פאַרלוימדונג" װאָס ש .י .דערמאָנט אין זיין געזעון-װאָרט מיינט
ער די פּערזענלעכע אָנפאַלן אויף אים מצד די סאַציאַלידעמאַקראַטן און אויך
אייניקע קאָרופּטירטע יוניאָן-פירער ,פאַרפירער ,אויף וועלכע עס ווערט אָנגעוויזן
אין דער ,וויכטיקע דערקלערונג" ואָס אין אונטערגעשריבן פוֹן  אינטערנאַצ'
אַרבעטער בילדונגס-קלוב".
אין דער דאָזיקער דערקלערונג ווערן אָנגעגעבן דריי סבות װאָס האָבן אונ-
טערגעגראָבן די יסודות פון ,א"פ" און נעמאַכט אַז ער זאָל לסוף אין גאַנצן
|
|
איינפאַלן,
,אונדזערע פיינד ,די ,פירער" פון אייניקע יוניאָנס ,װאָס מיר האָבן געהאַלטן

פאַר אונדזער פליכט אַרויסצושטעלן אַלס שווינדלער און באַטרינער פון די אַרי
בעטעד אין די אינטערעסן פון די לעצטע ,האָבן אונדז פאַרלוימדט ,געטאַדלט און
באַשמוצט כסדר און האָבן געטאָן אַלּץ ,װאָס זיי האָבן געקענט צו פאַרניכטן זי
איינציקע יידישע צייטשריפט אין אייראָפּע ,װאָס האָט פֿאַרטײידיקט דעם אַרבע-
טערס אינטערעסן .ווען אונדזערע פריינד װאָלטן אונדז אונטערשטיצט כאטש אין.
דעם דאָזיקן קאַמף ,וי דאָס איז אָן צווייפל ,געווען זייער פליכט ,רעמאָלט װאָלטן
מיר אפשר געווען אימשטאַנד אױסצוראָטן אָט די שרצים פון דער (אַרבעטער)-
באַוועגונג .אָבער דאָס האָבן אונדזערע ,פריינד" ניט געטאָן און אַנשטאָט דעם
האָבן אייניקע פון זיי ,אין קעגנטייל ,אונדז געדריקט ,פאַרלוימדט און מיס-רעפּרע-
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זענטירט אין זייער איינענער ריי ,לטוֹבת די שווינדלער און צום שאָדן פון די
|

פאַרנאַרטע און אָפּנענאַרטע יידישע אַרבעטער".

אַזױ אַז די שולד פאַר דעם אונטערנאַנג פון ,אַ"ם? ווערט געווארפן אויף
די

סאַציאַלידעמאַקראַטן

די שונאים,
שווינדלער,
ווענן אַ פּערזענלעכן אָנפאַל אויף
נאָוו ,װאָס אין געווען אַן אָנגעזעענער
א שטענדיקער מיטאַרבעטער פון דער
וועלט" אונטער גאַלאָפּס רעדאַקציע און
טויט,
 ....,באַראַנאָוו איז אַרום יענער

און

די פאַרדאָרבענע

די

יוניאָן-פירער,

אים מצד דעם סאַציאַל-ידעמאַקראַט באַראַי
מיטאַרבעטער פוֹן ,א"פ" און איז געװאָרן
סאַציאַליסטישער חודש-שריפט  די פרייע
איז געװאָרן איר רעדאַקטאָר נאָך נאַלאָפּס
:
צייט געפאָרן קיין פּאַריז .. ,געקומען איז

ער כלומרשט האַלטן אַ רעדע וועגן דעם װיסנשאַפטלעכן סאַציאַליזם; אָבער באַלך
איז ער אַריבער אויף דער טעמע

יאַנאַָװסקי און אָנגענריפן

מיך מיט די שענדי

|

לעסטע נעמען ,דער ערגסטער לומפּ װאָס האָט ווען געלעבט"=),

ש .י ,פאַרשטייט זיך ,איז דאָך דערביי ניט געווען ,ער שרייבט עס אויפן סמך
פוֹן אַ קאָרעספּאַנדענץ װאָס האָט צוגעשיקט און אונטערגעשריבן יוסף ליפשיץ,
דער װאָס האָט מיט א יאָר בערך צוריק צונעשיקט אַ באַריכטאָפּשאַץ פון די

רעדעס װאָס האָבן געװאַלטן אין פּאַריז אַב .קאַחאַן און ש ,י.

|

,ווען א גענאָסע האָט אים (באַראַנאָוון) געשטעלט די פראַנע ...האָט ער
געענטפערט ,אַז די אַרויסגעבער פון ,אַ"ם" זיינען אַ באַנדע לומפּן ,אין דער
שפּיץ פון וועלבע עס שטייט נאָך אַ גרעסערער ..,מע האָט געפאָדערט ער זאָל
זאָנן ווער עס איז אין דער שפּיץ,

 --דאָס איז יאַנאָווסקי"*=),הכלל די שונאים האָבן טריאומפירט ,דער ,אַ"פ" װאָס האָט עקזיסטירט גאַנצע

זעקם יאָר איז אונטער ש .י-ס רעדאַקציע ,װאָס האָט געדויערט בלוין איין יאָר,
אונטערנענאַנגען ,ש .י .האָט אים אומגעבראַכט,
ש .י ,איז געווען זייער שטארק אָנגעצוינגן אָדער אָנגעשטויסן אויף די גע-
נאָסן ,דער ברונז אין געווען אַ קעננזייטיקער ,ער האָט כמעט װי געהאַט באַ:
שלאָסן אַוועקצוגיין פון דער באַװענונג און זאָלן דניענאָסן טאָן װאָס זיי ווילן
און וי זיי ווילן"{ ,ט ,י .צײ"ב ,זי )271

אין לעצטן נומער פון ,אַ"ם" אין דאָ אַן אַנאַנס װאָס לייענט זיך:
,ש ,יאַנאָווסקי מאַכט באַקאַנט ,אַז ער גיט שטונדן אין ענגליש .,ער מאַכט
אויך באַקאַנט אַז אַזױ ניך וי ער װועט האָבן אַ גענוגנדיקע צאָל שילער וועט ער
ווידער עפענען זיין אוונט-שולע ,װאָס ער אין געצוואוננען געװוען צוצומאַכן
צוליב דער ווידערדערשיינוננ פון ,אַרבעטער פריינד',
אָבער דער ברונו האָט לאַנג ניט אָנגעהאַלטן ,די גענאָסן אָן יאַנאָווסקין
*)
**)

דאַָױט ,זי .191
אֲֵיפ",
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ש .יאַנאָװסטי  ---זיין לעבן ,קעמפן אט שאַפן

האָכן זיך ניט געקענט באַגיין און יאַנאָווסקי אָן די גענאָסן און אָן דער אַנאַר-
כיסטישער באַועגוננ איז געווען װי א פיש אָן װאַסער ,די אַנאַרכיסטישע כאַװע-
גונג און זיין זשורנאַליסטישע טעטיקייט איז געווען דער זוױיערשטאָף ,זיין לעבנם-
עלעמענט אָן וועלכן ער האָט ניט געקענט עקזיסטירן.
דריי חדשים איז דער ,א"פ" נעלעגן טויט און באַגראָבן ,אָבער אויפן פערטן
חודש איז ער אויפנעשטאַנען תחיית המתים ,דעם 81טן אַפּריל  2981דערשיינט
דער ,אַ"פ" ,ער איז נעשטאָרבן וי אַן אומפּאַרטײיאישער און אויפנעשטאַנען וי
אַן אױיסגעשפּראַכענער אַנארכיסטיש-קאַמוניסטישער אַרנאַן.
| מיט װאָס דערקלערט זיך די ענדערונג ?

אָט וי ש ,י ,דערקלערט עס אין ,אַ"פ" ,2981 ,נומער  4אין זיין א,ונדזער
|
נאָטיצבוך",
דער ,אַרבעטער פריינד" װועט טראָנן דעם זעלביקן כאַראַקטער וי פריער.
ער וועט פּריידיקן דעם אַנאַרכיזם-קאָמוניזם ,דאָך וועט דער לייענער איצט בא"
מערקן אַ קלֵיינֶעם אונטערשייד :בעת אויף דעם פריערדיקן אַרבעטער פריינד"

איז ניט געשטאַנען

אויסדריקלעך אַנאַרכיסטיש-קאָמוניסטישער

אָרגאַן ,װעט עם

דער לייענער איצט יאָ געפינען ,צוליב װאָס טוען סיר עס איצט ,און פאַר ואָס
האָבן מיר עס פריער ניט געטאָן ?
די זאַך איז די :מיר אַנאַרכיסטן-קאָמוניסטן ,זיינען די לעצטע ואָס קימערן
זיך ווענן אַ נאָמען .ניט דער נאָמען איז אונדז װויכטיק ,נאָר די זאך ,דער פּרינציפֿ,
אָבער .. .מיר זיינען עס שולדיק די מוטיקע קעמפער ,װאָס שמאַכטן איצט אין
געפענגעניש אין װאַלסאַל ,אין פילאַדעלפיע ,אין בערלין ,אין ווין ,אין דאַנציק און
אין רוים ,און דעריבער וועט איר געפינען אַ נייע שורה אויפן קאָפּ פוֹן אַר-
בעטער פריינד? , ---אַנאַרכיסטיש-קאָמוניסטישער אַרגאַן",
נאָך אַ שינוי איז פאָרנעקומען .דער ,אַ"פ" ווערט מער ניט אַרױסנעגעבן
,ינטערנאַצ' אַרבעטער בילדוננס-קלוב" נאָר פון ,ארבעטער-פריינד גרופּע",
פון א
און דאָס שעפּט נאָך אַלְץ ניט אויס די מאָס אַנדערשקייט און נייקייט פוֹן רע"
|
סורעקטן ,א"פ",
עס איז פאַראן נאָך אַ ראַדיקאַלע ענדערונג און דאָס אין ש ,י ,יאַנאָווסקים
אַראָפּזינקען און פאַרשווינדן ,ער פאַרבאַהאַלט זיך אונטער פארשיידענע פּסעװ"
דאָנימען און אַז ער אין דער רעדאַקטאָר ווערט געהאַלטן בסוד ,אַזוי װוי? ער
באַװאָרענען אַז די שנאה פּערזענלעך צו אים זאָל ניס אַריבערגעטראַנן ווערן

צום ,אַ"פ? און זאָל אים ניט שעדיקן,

|

,איצט ,אַז זיי האָבן ניט נגעוואוסט ,אַז איך בין ווידער דער רעדאַקטאָר האָט
זיך די לאַנע געביטן גאַנץ ראַדיקאַל .זיי האָבן אָנגעהויבן שרייבן פאַר דער ציי-
טונג ,אַזױי גאַנץ אומדערװואַרט האָב איך געקראַנן צונעשיקט אייניקע שיינע לידער
און דערציילונג פון פאַרשטאָרבענעם פּאָעט באַװשאָוער ,און באַלד דערנאָך פון

באַבאַד ,ראָזענבלום און אויך פון דוד עדעלשטאַט"( .דאָרט ,זי )8471
*)
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אָט דער שינוי-השם געפּאָרט מיטן סוד האָט געהאַט זיין ווירקונג צום גוטן,
דער ,אַ"פ" איז אַװעק אַ פּאֶר יאָר אָן אַן אָפּשטעל און אָן אַן איבעררייס אין

משך פון  2981און  ,8981דער הפסק פון 21טן מאַי ביזן 61טן יוני רעכנט זיך
ניט ווייל די אורזאך איז געווען אַ שריפה װאָס האָט אױיסגעבראָכן,
אין  4981האָבן זיך די אָפּטע אָפּשטעלענישן מחמת מאַנגל אין געלט ווידער
1
אָנגעהויבן .,דער מצב איז געװאָרן אַלץ ערגעד און קריטישער.
,ווען דער ,אַ"פ? האָט זיך פרי אין  4981ווידער א מאָל אָפּגעשטעלט --
און צוליב מאַנגל אין נעלט  --האָב איך נאָר אַ קנאַפּן חשק געהאַט צוֹ מאַכן

ווייטערדיקע אָנשטרענגונגען ,און ער איזן געבליבן אָפּנעשטעלט אויף צוויי חדשים,
דאָס זעלביקע איז געווען אויך דאָס צווייטע מאָל ווען דער ,א"פ" האָט זיך אִפּי
געשטעלט .מיר איז געװאָרן אַלִץ שווערער און שווערער צו שטיין אין שפּיץ פון

דער צייטונג"**),

1

מֹּ

די אויסניכטערונג אַדער אַנטישונג
ש ,י .טריאומפירט ,דער ,א"פ" אונטער זיין רעדאַקציע אין געװאָרן אַן
אױיסנעשפּראָכענער אַנאַרכאָדקאָמוניסטישער אָרגאַן .,ער האָט אָנגעהויבן די
שפּאַלטונג ,דאָס אָפּטײילן די אַנאַרכיסטן פוֹן די סאַציאַלידעמאָקראַטן אָרגאַניזאַ-
ציאָנעל און עד האָט עס געבראַכט צום גמר ,צו פולער קריסטאליזירונג אין באַ-
וואוסטזיין ,אָט דער צעשייד האָט געקראָנן זיין פאַרקערפּערונג אין דעם אֶרגאַן
אַ"פ? ,װאָס איז הונדערט פּראָצענטיק אַנאַרבכיסטיש.
אָבער דאָ האָט עפּעס פּאַסירט מיט ש ,יאַנאָווסקין נופא .אָט דער ברויזנ"
|
דיקער דינאַמישער אַנאַרכיסט האָט זיך גענומען שפּאַלטן און ברעקלען .הכלל,
ער האָט זיך גענומען אויסניכְטערן ,ער קווענקלט אין געוויסע פּונקטן  --ניט פון
דער טעאָריע פון קראָפּאָטקיניזם ,ניט אין די גרונט-הנחות פון אַנאַרכאָ-קאָמו-

ניזם --- ,פון דער אָנגענומענער אַנאַרּכיסטישער טאַקטיק,
אָט די אַנאַרכיסטישע טאַקטיק האָט געקראָגן איר גלאַנצנדיקע באַגרינדונג
פוֹן פּאַרסאַנס אין זיין רעדע פאַרן געריכט .מיר זאָגן ,נלאַנצנדיק? וייל עס

קלינגט וי אַן אָ,דע צום דינאַמיט" און דאָך פאַרמאָגט עס פּרעטענזיעס

אויף

װויסנשאַפּטלעכקייט ,היסטאָריאָזאַפישקײט .פּאַרסאָנס איזן איינער פון די באַרימטע
שיקאַנע-מאַרטירער ואָס זיינען אומנעקומען אין  ,7881דעם 11טן נאָוועמבער,
אָט װאָס ער האָט געזאָגט אין זיין שװאַנען-געזאַנג-רעדע:
פּ,ולווער האָט אין פופצנטן יאָרהונדערט אנגעצייכנט אַן עראַ אין דער
וועלט-געשיכטע .ס'איז געווען דער נידערפאַל ,דער סוף פוֹן פּאַנצער ,פון דעם

5א)

דאָרט ,זי .932
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ריטער ,דעם פּיראַט און רויבער פון יענער צייט ,ס'האָט געמאַכט אַז די קרבנות
פון די דאָזיקע שליאַך-רויבער זאָלן קאָנען שטיין פון ווייטן אין א זיכערן פּלאַץ
און זיך פאַרטיידיקן ,דורך דעם װאָס זיי האָבן זיך באַנוצט מיט שיס-פּולװער,
דורך דעם װאָס עס איז געװאָרן מענלעך פאַר זיי אַריינצושיסן אַ קויל אין דעם
לייב פון זיינע רויבער און פאַרניכטער ,פּולװער איז געקומען וי אַ דעמאָקראַטישער
אינסטרומענט ,עס איז נעקומען וי אַ רעפּובליקאַנישע אינסטיטוציע ,און דער
עפעקט איז געווען ,אַן עס האָט באַלד אָנגעהויבן אויסצוגלייכן און צו שאַפן אַ
גלייכגעוויכט פון מאַכט .נאָך דעם איז שוין געווען ווייניקער מאַכט אין די הענט
פון אדל ,פון די פּריצים; וייניקער מאַכט אין די הענט פון קענינ; ווייניקער
מאַכט אין די הענט פון די ,װאָס האָבן נאָך דעם נגעזוכט צו באַרױיבן אוֹן דער-
נידעריקן און פאַרקנעכטן דאָס פאָלק,
אַזױ קומט דינאַמיט היינט-צו-טאָג װי דער באַפרײיער פוֹן דעם מענטשן פון
אוֹנטער דער הערשאפט און פאַרשקלאַפונג דורך זיין מיטמענטשן . ..דינאַמיט איז
די אויסברייטערונג פון מאַכט ,ס'איז דעמאַקראַטיש .,עס מאַכט אַלעמען גלייך...
קיין זאַך קען ניט ביישטיין קעגן דעם ...די פּאָליציי ,די מיליץ זיינען אַבסאָלוט
ווערטלאָז אין דער אָנוועזנהייט פוֹן דינאַמיט ...ס'איז דער שאַפּער פון גלייב-
געוויכט ,ס'איז דער פאַרניכטער .,ס'איזן דער אויפשפּרײטער פון מאַכט .ס'איו
דער נידערפאַל ,דער סוף פון אונטערדריקונג .ס'אין די אָפּשאַפונג פוֹן אויטאָ
ריטעט .ס'אין דער אויפגאַנג פון פרידן ,ס'איז דער סוף פון מלחמה ...ס'איז
אַ שלום-מאַכער ,ס'איז דעם מענטשנס בעסטער און לעצטער פריינך ,עס באַפרייט
די וועלט פון דער הערשאַפט פון די ווייניקע איבער די פולע ,וויי? יעדע רעגירונג
איז ,סוף כ? סוף ,געװאַלט .,.און אָט די ני-אַנטדעקטע געװאַלט מאַכט אַלע
מענטשן גלייך און דעריבער פריי"=).
טאַקטיק-פראַגן אין אַ באַװעגונג זיינען אַמאָל װאָגיקער פון די הויפּט-פּרינ-
ציפּן אָדער די עיקרים פון די גלויבערייען .אין קורץ ,ש .י .זאָגט זיך אֶפּ פון
אינדיווידועלן טעראָר ,ער האַלט די טעראָריסטישע אַקטן פון איינצלנע העראָאישע
אַנאַרכיסטן ניט נאָר פאַר אומנוצלעך ,נאָר פאַר שעדלעך פאַר דעם פאַרשפּרײטן
פון דעם אַנאַרכיסטישן אידעאַל צװוישן די מאַסן .און אַזעלכע אָנשויאונגען זיינען
דעמאָלט באַטראַכט געװאָרן פאַר אַפּיקורסישע.
|
|
איין מאָל אויף אַ פאַרזאַמלונג ,אויף וועלכער קראָפּאָטקין און איך זיינען
געווען די רעדנער ,װאָב איך זיך דערלויבט עפנטלעך צו דערקלערן מיין שטעלונג

צו אַזעלכע אַקטן (פון אינדיווידועלן טעראָר) ,קראָפּאָטקין

איז געווען שטאַרק

דערשטוינט פון מיין אַרויסטריט ,און אין זיין רעדע האָט ער מיר געגעבן אָנ"
צוהערעניש ,אַז לויט וי איך פיל און דענק אין ניטאָ קיין פּלאַץ פאַר מיר אין
דער אַנאַרכיסטישער באַװענונג ,צו דער באַװעגונג אונדזערער געהערן .נאָר מענטשן
יונגע ,מענשן מיט מוט ,און ניט די אַלטע ,די שרעקעדיקע,
עס איז איבעריק צו זאָנן ,אַז איך האָב זיך זייער שלעכט געפילט פון קראָ:
*)+

רעדעס

פון

שיקאגער
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פּאָטקינס ענטפעד און נאָך מער פון דער גרויסן אַפּלאָוז ,װאָס די דאָזיקע מיינונג
זיינע האָט אַרויסגערופן ,און אַ לענגערע צייט האָב איך שטאַרק בדעה געהאַט
צו פאָלנן קראָפּאָטקינס עצה אוֹן זאָנן ,אַ זיי נעזונט!" צום אַנאַרכיזם און צו
דער גאַנצער באַועגונג וועמעס טאַקטיק איז ,וי עס זעט אויס ,די זעלבסט-
מערדערישע טאַקטיק פון דער ,פּראָפּאַנאַנדע דער טאָט" ,אָבער אַן אינערלעכע
איבערציינונג מיינע האָט מיך אָפּנעהאַלטן פון אַ ראשיקער האַנדלונג ,איך האָב
געפילט ,אַז גערעכט בין איך און ניט קראָפּאָטקין אוֹן ניט די אַנדערע אַנאַר-
כיסמטן"( ,ש .י .צ"ב ,זי ד)02

ש .יאַנאָווסקיס טאַטע ,דער שוחט ,האָט זיך געשטעלט קעגן פּינסקער רב
און נאון און האָט געהאָט דעם מוט צו זאָגן כשר ,ווען יענער האָט געזאָגט טריפה,
און ש .י .שטעלט זיך קעגן אַנאַרכיסטישן גאון און פּסקנט איבער יענעמס פּסק-
דין; ש .יזאָגט טריפה ,ווען יענער זאָגט כשר ...דער עפּל פאַלט ניט וייט פון
בוים .ש .י .שטעלט אויף זיך און טרעט אַרױיס קעגן דעת הקהל ,קענן דער לערע
פון נרעסטן טעאָרעטיקער און דער איבערצייגונג פון ס'רוב גענאָסן,
מיט פערטן נומער  2981וערט דער ,א"פ" דער ריין אַנאַרכיסטיש קאָ-
מוניסטישער אָרֹנאַן ,און אין זיבעטן נומער בסך-הכל? מיט דריי װאָכן שפּעטער
הייבט זיך שוין אָן אַרױיסצוװײיזן דער אָפּנײיג פון דער אָנגענומענער ליניע, ,אַפּי-
קורסישער" אָפּנינ װאָס האָט געמוזט פריער אָדער שפּעטער אַרויסרופן אַן אִפֹאָ-
זיציע קענן רעדאַקטאָר און נורם זיין צוֹ זיין פאַרלאָזן דעם ,א"פ" און אויך
לאַנדאָן ,
ש .י .שרייבט:
יב די אַלע טאָטן װאָלטן נאָר געהאַט דעם איינציקן צוועק אָנצואָגן
א.ו .
.,
אַ שרעק אויף די מענטשנקינדער און אַז נאָר מיט דער הוילער שרעק זאָלן זיי
אָפּקומען ,דעמאָלס װאָלטן מיר געזאָנט ,אַז די קרבנות װאָס פאַלן אויף דער זייט

|

פון די אַנאַרכיסטן ,זיינען אַ צו טייערער פּרייז פאַר דעם צוועק"*).

טעראָר ,װאָס מיינט שרעק ,לשם טעראָר װאַרפט ש .י .אָפּ .עס לוינט ניט.
צו שרעק געוואוינט מען זיך צו ,און די רעגירונגס-באַאַמטע װי אויך די געלט-
מאַגנאַטן ווערן צוגעוואוינט און הערן זיך אויף צוֹ שרעקן .אלאָ װאָס טעראָר
ווערט גענוצט וי א פּראָפּאַנאַנדע-מיטל און דעריבער האָט מען די טעראָר-
אַקציעס באַצייכנט מיט דעם

װאָרט ,פּראָפּאַגאַנדע

דער טאָט" ,פּראָפּאַנאַנדע װאָס

ווערט געמאַכט פאַרן אידעאַל פון אַנאַרכיזם ניט דורך דעם מינדלעכן אָדער
שריפט;עכן װאָרט  ---נאָר דורך אַקציע .אויך אָט די באַרעכטיקונג פון טעראָר

אַנאַליזירט ש .י .און קומט צו אַ נענאטיוון שלוס.
אויף אַ סך מענטשן

ווירקן אַזעלכע טאַטן אָפּשטױסנדיק

|
און זיי ווערן...

איינפּאַך אומפעאיק אויפצונעמען די דאָזיקע אידעע ...פאַר פילע ,פילע איז דער

אַנאַרכיזם נים מער וי אַ לערע פון הרגענען ,ברענען ,און די אַנאַרכיסטן פאַר-

*)

אאַפ" ,2981 ,נומער ד ,ז' ו ,שפּאַלט .2
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קערפּערטע טייװואָלים"=).
ער שטעלט די פראַגע צי דער אַנאַרכיזם פאַרלירט ניט מער װי ער געװוינט
פון אָט די אינדיווידועלע ,מאַטיװולאָזע" טעראָריסטישע אַקטן .ער זאָנט זיך ניט
אַרױיס אַנטשלאָסן אַנטקענן ,אָבער ער שטעלט די טעראָריסטישע טאַקטיק פון די
אַנאַרכיסטן אונטער אַ פרענצייכן ,און שטעלט דעם פרענצייכן אַזױ ,אַז מע קען
זיך אָנשטויסן ,אַז זיין ענטפער איז אַ נענאַטיוער ,הגם ניט אַלע מאָל און ניט
אונטער אַלֶע אוסמשטענדן .ער האַלט אַז דער אויסגעפירטער אַטענטאַט אוֹיף
אַלעקקאַנדער דעם צווייטן האָט געבדאַכט זייער פיל נוצן ,און בכלל זיינען טעראָ-
ריסטישע אַקטן אין רוסלאַנד נוצלעך און פּאַסיק ,זיי געווינען סימפּאַטיעס פאַר
דער רעװאָלוציאָנערער יוננט אין אַלע לענדער אפילו צווישן די קאַנפערװאַטאָרן.
אָבער ואָס איז נוט און פּאַסיק פאַר רוסלאַנד ,טוינ ניט פאַר עננלאַנד און
אַמעריקע.
,װאָס שייך עננלאַנד און אַמעריקע איז אונדזער פולשטענדיקע איבער-
צייגונג אַז די ,פּראָפּאַנאַנדע דער טאָט" האָט דערווייל קיין באָדן ניט"**).
ואָס

אָבער

איז

מכוח

פראַנקרייך?

נאָך אין 6טן נומער נגעפינען מיר ,אַז ער נרענעצט זיך אֶפּ פון ראַװאַשאַלן
גייט אָפּ פון אים פיל וייטער וי ער האָט עאסרויסנעוויזן אין זיין פּאָלעמיק
קענן ווינטשעווסקין ואָס האָט ראַװאַשאַלן צו שווער אָנגענריפן .אָט װאָס ער
שרייבט אין זיין אונדזער נאָטיצבוך:
,עס קומט עטלעכע מאָל אויס ,אַז אומצוברענגען אַ מענטשן איו די
העכסטע מאָראַל .עס ווענדט זיך ,אָבער ,ווער דער מענטש אין ,אין ער אַ דעס-
פּאָט ,א רוסישער צאַרן-טיגער ,,.דאַן איז זיין לעבן הפקר ,עס איז ,אָבער אומ-
מענטשלעך צו דערהרגענען אַן אָרעמע הילפלאָזע פרוי ,און צוליב וואָס? אין
דער װאָפענונג צו קריגן אַ ביסל געלט ,וי ראַװאַשאָ? האָט עס איין מאָל געטאָן.
מיר באַוואונדערן דעריבער די אַלע העראָאישע טאַטן ,װאָס ראַװאַשאַל איז בא:
נאַנגען קענן די אומשולדיקע ,הילפלאָזע מענטשן ,אפשר מיט די בעסטע כוונות
פאַרן אַנאַרכיום ,אָבער אין דער אמתן שאַָדנדיק אים זייער פיל ,אין אָט דער
הינזיכט איז ראַװאַשאַל באַנאַננען אַ גרויסן פעלער ,און מיר זיינען מיט אים ניט
איינפאַרשטאַנען ,הנם פון דער אַנדערער זייט באַוואונדערן און פאַרערן מיר זיין
געטריישאַפט און איבערנעבנקייט צו זיינע אידעען...
יאָ ,מיר בלייבן ביי אונדזער מיינונג .ראַװאַשאַל איזן איינער פון די זעלטענע
מענטשן ...די וועלט שעלט אים אַלס א מערדער ,אַ סך אַנאַרכיסטן און מיר
זיינען זיך מודה אַז מיר נגעהערן צו די יעניקע ,ואָס האָבן זיך נעפילט אָפּנע-

שטויסן פון אייניקע טאַטן זיינע; און דאָך קענען מיר זיך ניט איינהאַלטן פון
אויסצודריקן

*)
)55

אונדזער

דאָרט.
דאָרט.

באַוואונדערונג

איבער

דער

סוטיקייט,

בדאַווקייט

און

אבא
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פּרינציפּן-געטרייקייט פון ראַװאַשאַלן .נאָך עטלעכע אַזעלכע ראַװאַשאַלס ,..און
די וועלט װאָלט שוין איצט געווען אין אַ בעסערער לאַנע" (דאָרט נומ'  6זייט .)3
קיינער פון די היציקע גענאָסן האָט אויף דעם אַרטיק? און אויף די נאָטיצן

נים רעאַגירט פּשוט ,דערפאַר װאָס זיי האָבן ניט אויפגעכאַפּט די ,הערעטישקייט"
װאָס איז געווען שוין פאַרזייט אין זיי .דער זאָמען
און מע האָט אים ניט אַרויסנעזען.

איז געווען

מיקראָסקאָפּיש

מעגלעך אַז אים אַליין איז אָט די טאַקטישע פראַגע ניט קלאָר געווען .מעג-
לעך ,אַז ער האָט זיך ניט געװאָלט צופיל איינרייסן מיט די קנאִים װאָס צווישן
דעם גענאָסן-געזינדל ,און ער האָט געשריבן צוויידייטלעך .אין נומער , 71אַ"."8
פון דעם זעלביקן יאָר לייענען מיר אויף דער ערשטער זייט אַן אַרטיק? אונטערן
קעפּ?ל ,ראַװאַשאַל? ,דער אַרטיק? אין ניט אונטערגעשריבן .הייסט עס ,אַז ער
געהערט צו דער פּען פון רעדאַקטאָר,
,יט שטאָלץ רופן מיר ראַװאַשאַל ,אונדזער גענאָסע" ...מיר זיינען
מ
שטאָלץ אויף אונדזער בראַוון און מוטיקן גענאָסע ,װאָס אין גענאַנגען צו דער
גילאָטינע טאַנצנדיק ! (דעם 11טן יולי  )2981מיר זיינען שטאָלץ אויף אונדזער
אומשטערבלעכן גענאָסע ראַװאַשאַל ,װאָס האָט געלעבט און איז געשטאָרבן וי
אַן אַנאַרביסט?,
אין נומער

 72פון דעם

זעלביקן

געגעבן די אַנאַרכיסטיש-טעראָריסטישע

|
יאָר ווערן אין לייטאַרטיק?

בקיצור

אָנ-

אַקציעס פוֹן ראַװאַשאַל .אין  1981דעם

ערשטן מאַי האָט די פּאָליציי ברוטאַל אכזריותדיק באַהאַנדלט די אַנאַרכיסטן-
דעמאַנסטראַנטן ,וי אַן אַקט פון נקמה און אָנלערנונג ,שפֿעטער א ביסל ,אוֹים-
געבראַכט פון דעם וי מען האָט באַהאַנדלט זיינע גענאָסן ,האָט ראַװאַשאַל גע-
מאַכט צוויי עקספּלאָזיעס ביי די טירן פון דעם פּרעזידענט און פּראָקוראָר פון

געריכט .אַ לאַננע צייט אין ער נעבליבן אין פּאַריז ,אָבער די פּאַלִיצֵיי האָט אים
ניט געקאַנט אויסגעפינען ביז ל'העראט ,דער קעלנער אין וועריס רעסטאָראַן
װאָט אים געמסרט פאַר דער פּאָליציי'? .העראַט איז געווען גוט באַלױנט פון דער
רעגירונג ..,דעם 89טן אַפּרי?  9981איז אין ווערי'ס רעסטאָראַן פאָרנעקומען
אַן עקספּלאָזיע".
װוי עס איז צו זען אין די שטעלונג פון ,אַ"פם" געווען ווייט ניט קיין קעג-

נערישע לנבי אינדיווידועלע טעראָריסטישע אַקטן ,ניט געקוקט אויף דעם לייטאַר-
טיק? ,פּראָפּאַגאַנדע דער טאָט" װאָס איז אויך ניט געווען דעפיניטיוו אויף דעם
פּונקט.
ש .י .שרייבט אין זיינע מעמוארן:
,איך האָב נגעגלייבט ,אַז דער אַרטיק?ל װועט אַרויסרופן אַ שטורעם צוישן
די גענאָסן ,ווייל ,װי איך גלייב ,בין איך געווען דער ערשטער אַנצוהייבן צוֹ צוויים-
לען אין דער נייטיקייט און וויכטיקייט פון דעם סאָרט פּראָפּאַנאַנדע ....אוודאי
דאַרפן מיר פּריידיקן די רעװאָלוציע אָבער איינצלנע געװאַלט-אַקטן זיינען דאָך
נים די רעװאָלוציע .אַ רעװאָלוציע איןז א מאַָסן-אַקט ,אָבער ניט פאַראיינצלטע

ש.

יאַגאָטסעי

 ---זײן

לעבן,

קעמפן

אן
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געװאַלט-אַקטן קעגן דער אָדער יענער פּערזאָן( ."...ש .י .צײ"ב ,זי )302
דער אַרטיק? האָט ניט געקענט אַרויסרופן קיין פּראָטעסט ווייל ער אין ניט

:

קלאָר-דייטלעך אָנגעשריבן .די קעגנערשאַפט צו טעראָר איז געווען אין ש .ייס
געדאַנק מערער וי אויפן פּאַפּיר אין דעם דאָזיקן אַרטיק? ,דער ,אַנטײטעראָריזם"
ווייזט זיך ניט אין דער ריכטונג פון ,אַ"פ" װאָס איז נעבליבן שטיין מיט ביידע
פיס אויף דער טעראָרפּלאַטפאָרמע.
ווייטער ,דער רעיון אַז א רעװאָלוציע אין א מאַסן-אַקציע און זי שטעלט
זיך ניט צונויף פון איינצלנע אַקטן פון יחידים האָט ש .י .אַרױסגעבראַכט איצט
אין  6991-7291און ער גייט כנגד דעם ,װאָס עס האָט געשריבן אין  2981אין

,אַ"פ? אין זיין פּאָלעמיק קעגן מ .מ( ,מאָריס ווינטשעווסקי) ,ווען דער לעצטער
איז אַרױסגעטראָטן שריפטלעך אין ,די פרייע וועלט" קעגן ראַװאַשאַל און עטלעכע
|
| טעראָריסטישע אינדיווידועלע אַקטן.
,פון די פיל טאַטן פון איינצלנע פּערזאָנען ,װאָס דריקן מיט זיך אויס אַ
פּראָטעסט קענן דער היינטיקער נעזעלשאַפֿט  --אָט די סומע פון אַלע די דאָזיקע
טאָטן מאַכט אויס ,ווען זיי קלייבן זיך אָן אין אַ געניגנדיקער צאָל  --די סאַציאַלע
רעװאָלוציע ,לכן יעדער רעװאָלוציאָנער ,באַגײענדיק אַ טאַט װײסט ,אַז דאָס אין
נאָך ניט די סאַציאַלע רעװאָלוציע ,ער ווייסט אָבער ,אַז מיט דער דאָזיקער טאַט

|

האָט ער זי דערנענטערט"*),
אָט װאָס ש ,י ,האָט נעשריבן מיט אַ יאָר שפּעטער:

|

;דער װאָס האָט געלערנט אַ ביס? געשיכטע וייס ,אַז פאַר יעדן רעװאָלו-
ציאָנערן פּעריאָד זיינען פאָרױיסגעלאָפן

אינדיווידועלע

פון אינדי-

געװאַלט-טאַטן

ווידועלע פּערזאָנען"*=).
ש .י-דס קעגנערשאַפּט ,אויב ער איז שוין ווירקלעך דעמאָלט געוען אַ
קעגנער און ניט בלויז אַ װאַקלדיקער צווייפלער ,צו טעראָר איז געווען ביי אים
לעת-עתה ,דברים שבלב" ,װאָס די גענאָסן ,ניט זייענדיק קיין געדאַנקען-לייענער
האָבן אין אים ניט פאַרדעכטיקט .עמאַציאָנעל איז ש .י .נאָך אַלץ געוען אַ
הייסער אָנהענגער פון טעראָר װי עס איז צו זען פון זיין לויבגעזאַנג צוֹ ראַ-
װאַשאַלן און זיין טאַדלען מ .וו .װאָס האָט געװאַגט צו קריטיקירן ראַװאַשאַלס

|

האַנדלונגען,

,איך האָב שוין דעמאָלט נעפילט אַז דאָס אין א גאַנץ פאַלשער שטאַנד-
פּונקט ,אַז אַזעלכע מאָטיװולאָזע טאַטן קאָנען דערפירן דערצו אַז די װעלט זאֶל
אָננעמען ,אַז די אַנאַרכיסטן זיינען פּשוטע מערדער ,פאַר וועמען מאָרדילוסט
איז דער סאַמע עיקר ,אַזױ אַז סוף-כל-סוף װועט די געזעלשאַפט פילן זיך באַרעכ-
טיקט איינפאַך אויסצומאָרדן די אַנאַרכיסטן הורטאָם" ***)
+י

*)
*)+
**ט)

אאַיפף ,וומער  ,2981 ,72זי .2
פיאַיפ"92 ,3981 ,טן דעצעמבער.
.4

י ,צ"ב,

זי .202
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ואָס ,װאָס ,ער האָט דעמאָלט זיכער אַזױ ניט געפילט .ער האָט אפשר
מאמענטווייז

אַזױ נעטראַכט,

אָבער ווייטער פוֹן צװײפלערײי

איז ער אפילו אין

זיינע געדאַנקען ניט געגאַנגען .מיט זיינע געפילן אין ער געווען ,פאַרקאָכט" אין
די טעראָריסטישע אַקטן ,װאָלט ער באמת שוין דעמאָלט אַזױ געפילט װאָלט ער
גערעדט קלאָרע דיבורים און ניט אָנגעשריבן אַזאַ לעבלעכן ,ניט-אַהער און ניט-

אַהין אַרטיקל .ווען ער װאָלט אַזױ געפילט און פאָרויסנעזען די נעגאַטיווע רע-
זולטאַטן פאַר דער באַוענונג װאָלט ער שוין דעמאָלט אַרױס פול באַװאָפנט קעגן

די אַקטן װאָס דיסקרעדיטירן די אַנאַרכיסטישע באַװעגונג,
נאָר שטאַרק ווייזט זיך אַרױס ש .י-.ס עמאַציאָנעלע פאַרכאַפּט ווערן ,באַ-
צויבערט ווערן פון טעראָריסטישע אַקטן אין זיין נלאָריפיצירן אַלעקסאַנדער בערק-
פֿאַנס אַקט ,זיין אָנטאַל דעם 92טן יויי  2981אויף פריקן ,דעם דירעקטאָר פון
ק,אַרנעני שטאָל-קאָמפּאַני?.
אָט וי באנייסטערט ער שרייבט:
,עס לעבט נאָך די מעכטיקע פֿאַרבאָרנענע רעװאַלוציאַנערן-האַנט .די גע-
רעכטע ראַכע שווייגט ניט .אוֹן דאָס מאָל קומט זי אין דער געשטאַלט פון אַ
יידישן העלר אַ מאַקאַבײער ,,.,זשעליאַבאָוו ,קיבאַלטשיטש ,פּעראָװסקאַיאַ ,באַ-
קונין . ,.און איר אַלע טויזנטער העלדן פון פאַרנאַנגענע צייטן ,איר האָט אייך 

|

ניט פיל צו שעמען מיט דעם יידישן ...בערקמאַן"*),

יאָהאַן מאַסט ,דער רעדאַקטאָר פון ,פרייהייט" ,איז אַרױסגעטראָטן קענן
|
בערקמאַנס אַקט ,פּ ,קראָפּאָטקין אין אַ לייטאַרטיקל אין ,לאַ רעװאָלט" האָט שאַרף
אָפּנעענטפערט מאַסטן .דער ,אַ"פ" האָט דעם אַרטיקל איבערגעדרוקט .מיר ברענ-
גען אַן אויסצונ;
גערקמאַן האָט געטאָן מער פאַר דער פּראָפּאַנאַנדע פון אַנאַרכיזם צוישן
 די אַרבעטער . . .וויפל עס װאָלטן געקענט אויפטאָן אַלֶע בראָשורן און צייטונגעןצוואַמען גענומען ,ער האָט באַוויזן ,אַז צווישן די אַנאַרכיסטן זיינען נאָך דֹאַ
מענטשן וועמעס ליבע צו דער מענטשהייט און האַס צו אירע פיינד זיינען
אַז זיי זיינען פעאיק צו מקריב זיין זייערע לעבנס אַבי נאָר
אַזױ שטאַרק,
צו ענדיקן סמיט דעם היינטיקן ניהנום "...און וען אַנאַרכיסטן זיינען אַזױ
װוינציק אין אַמעריקע  ...איז דאָס ,דוכט זיך ,הויפּטזעכלעך מחהמת דעם ,װאָס
די דאָרטיקע אַנאַרכיסטן האָבן זייער פיל גערעדט וענן באָמבעס אָדער אַנדערע
אויפרייסמיטלען האָבן ,אָבער ,ניט געפילט די נויטוענדיקייט מיט די דאָזיקע
|
יי
אַלע מיטלען צו באַנוצן זיך",
אָט דאָס הייסט גערעדט

קלאָרע דיבורים

פאַר טעראָר,

פעסטאַנטשלאָסן

אָן

קווענקלעניש .צו דעם גיט דער ,א"פ" צו פון זיין זייט:
, ---מיר

זיינען פולשטענדיק

איינפאַרשטאַנען

געשריבן",({ ,אַ"פּי ,2981 ,נומער  ,62זי )3
*)

5

,א"פ" ,2981 ,נומער  ,12זי  .2שפּאַלט .2

מיט

אַלץ ,װאָס איז אויבן
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וי פּאָרט זיך עס מיט ש ,י-ס באַהופּטונג אין זיינע מעמואַרן ,איך האָב
שוין דאַן געפילט ,אַז דאָס אין אַ נאַנץ פאַלשער שטאַנדפּונקט"* ) ,און נאָך
מער וי האַרמאָנירט עס מיט דעם װאָס ש ,י ,האָט בפירוש געזאָגט אין זיין אַרטיקל
פּ,ראָפּאַגאַנדע דער טאָט? אַז אין אַמעריקע און עננלאַנד איזן טעראָר אַבסאָלוט
אויסן פּלאַ'ן .דאָ רעקאָמענדירט קראָפּאָטקין ,אַזן די אַמעריקאַנער אַנאַרכיסטן
זאָלן נעמען דווקא ואַרפן באָמבעס ,און דער ,א"פ" שרייבט זיך אונטער אונטער
דעם  . . .דאָס האָט איין דערקלערונג ,מיט זיין קלאָרן קאָפּ אין ש .י .געווען קעגן
טעראָר ,איבערהויפּט אין ענגלאַנד און אַמעריקע ,אָבער עמאַציאַנעל האָט ער זיך
ניט געקענט העלפן ,זיין האַרץ האָט נאָך דעמאָלט געקלאַפּט אין אוניסאן מיט
יעדן אויפרייס-אַקט װאָס אַן אַנאַרכיסט אין באַנאנגען ,אַניט װאָלט ער ניט
געקענט אַזױ אָפן זיך ווידעדרשפדעבן ,דער קאָפּ האט געאט זיינע צווייפלען און
דײַט דאר האָט אים באַהערשט אין כאַרוײלט און אין נאנצז פארדרעננט דעם
קאָפּ מיט זיינע ניכטערע רעיונות.
,איך האָב אָנגעשריבן אַ פייערדיקן לויבנעזאַנג צו דעם העלד בערקבאַן,
און גלייך האָבן מיר אָפּגעהאַלטן אַ פאַרזאַמלונג ,אויף וועלכער עס אין געפייערט
געװאָרן די העלדנטאַט ,  ,אַנשטאָט צו שילטן אים און אַנשטאָט אַנצוווייזן יוי
ווייט ער האָט נגעשאַָט דער אַנאַרכיסטישער באַװעגונג ,האָב איך אים נאָר נע-
בענטשט .און דאָס אַליין אין פאַר מיר געווען איינער פון די שטאַרקסטע רע-
טענישן"( .דאָרט ,זי )402
די לייזונג פון דער רעטעניש לינט אין דער מאַכט פון די נטפילן און אין
דער אָנמעכטיקייט פון פאַרשטאַנד ,ווען ער טרעט אַרױס קענן אַ זאַך פון חינרייטנ-

דיקער ליידנשאַפט ,פון אַ שטאַרקער ברויזנדיקער עמאָציע.
אָט װאָס ס .פרימאַן ,ש ,י-.ס מיטקעמפער שרייבט:
ע,פּעס אין אונדזער האַרצן ציט אונדז .צו די מענטשן

(טעראָריסטן) ,מיר

געפינען אין זיי אַן אָפּקלאַנג פון די פרייהייטס:געפילן און שטרעבוננען װאָס
באַהערשן אונדזערע הערצער .מעגן די קריטיקער פאַרגיסן טייכן טינט אין שרייבן

וועגן זייערע טאַטן"**),
יאָ ,אָט דאָס איז דער פּונקט ,דאָס איז אַ דועל ,אַ נעפענט פון האַרץ קעגן
שבל.,.
,און דאַן האָב איך ,פַּשוט ,רחמנות געהאַט אויף מיינע גענאָסן װאָס זיינען
געשטאַנען אַזױ טריי צו מיר און געאַרבעט און געאָפּפערט מיט אַזאַ טיפן גלויבן י--
און מיט אַ מאָל ני און צעשטער זייערע שענסטע חלומות"*=*=) ,ער האָט רחמנות
געהאַט ניט בלויז אויף די גענאָסן ,נאָר אויף זיך אַלֵיין .ער האָט ניט געקענט
איבעררייסן מיט אַ מאָל מיט זיינע נעפילן און גלויבערייען און זיין פּרײידיקן

*) ט .י ,צ"ב ,זי .202
**) האַרבעטעף פריינר"  ,3981נומער  ,84ז'  ,3שפּאַלט .3
88ט)

דאָרט,

'1
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מיט אַזאַ היץ און ברען שוין עטלעכע יאֶָר.
;אַרויסקומען מיט פולן לשון האָב איך ניט געקאַנט .איך האָב ניט געהאַט
דעם נייטיקן מוט אַרױיסצוטרעטן קעגן מענטשן ,װאָס האָבן זייער לעבן מקריב-

געווען"**) נאָך שווערער איז אים געווען אַרױיסצוטרעטן

קעגן זיך אַליין ,קעגן

ראַװאַשאַלן

און באַגײיסטערט

דעם פריערדיקן ש .י .װאָס האָט ממש ,באַזונגען
געװאָרן פון בערקמאַנס אָנפאַל אויף פריקן,
אַזױ אַז ש .יה.אָט זיך געשטיקט אין זיך .זיינע פאַרשיכורטע געפילן האָבן
זיך געראַנגלט קעגן זיינע אַפּיקורסישע אָדער ניכטערע געדאַנקען ,ער איז געווען
אין געוויסער מאָס אַן מין ,מאַראַנאָ" .ער האָט ניט אַרױסגעזאָגט אֶפֹּן זיינע
מחשבות.
 ,איך האָב געטראַכט ,אַן די עטלעכע העלדישע אַנאַרכיסטן װועלן דערמאָר-
דעט וערן ...אָבער זיי וועלן ניט געפינען קיין נאָכפאָלגער אין די גרויסע

מאַסן ,ניכער וועלן די מאַסן זיך אֶפּטרײסלען פון דער לערע װאָס פּאָדערט די
העכסטע אויפאָפּפערונגס-פעאיקייט אויף וועלכע בלויז ווייניקע זיינען פעאיק"**).
,אָבער פון צייט צו צייט פלענט ער אויפברויזן און אַרויסקומען מיט זיינע
רעוויזיאניסטישע באַנעמונגען ,ער פלעגט זיך ניט קענען איינהאַלטן .ווען ער האָט
געזען װי מענטשלעכע לעבנס קומען אום אָן קיין שום פּאַזיטיווע רעזולטאַטן,
גיכער געגאַטיווע ,פאַר דעם אַנאַרכיסטישן אידעאַל.
;עס איז אָנגעקומען די טעלעגראַם וועגן דער באָמבע אין ליציי-טעאַטער
אין באַרצעלאָנאַ  ---פון װאָס איך בין באמת אויפגעשוידערט געװאָרן"*)
,דינסטיק דעם 6טן נאָוועמבער  8981איז געװאָרפן געװאָרן אַ באָמבע אין
באַרצעלאָנע פון מאָנאַרכיסט פּראַנש .פופצן מענטשן זיינען באַלד אויף דער
שטעלע געבליבן טויט ,אַנדערע פופצן זיינען געשטאָרבן אונטער שרעקלעכע
שמערצן אַ ביס? שפּעטער און אַכציק זיינען געפערלעך פאַרוואונדעט ,שוועבנדיק
צווישן טויט און לעבן.
|
אין אָט דער מינוט שיינט עס אונדז אַז די טאָט האָט געקענט גיכער באַ-

גאַנגען װערן פון אַ פיינד פון אַנאַרכיזם איידער פון אַ פריינך"*=),
דעם

9טן

דעצ' האָט געפּלאַצט

אַ באָמבע

אין פראַנצויזישן

פּאַרלאַמענט.

פאַרוואונדעט זיינען געװאָרן זעכציק מאַן .דער מאַן װאָס האָט געװאָרפן

די

באָמבע איז װעלאַן ,ער איז איבער דרייסיק ,ער האָט פיל גערייזט .געווען אַ סאָד
ציאַליסט ,אַריבער צום אַנאַרכיזם?( .דאָרט ,נומער  ,05זי )1
;איך האָב דעריבער בלויז געדרוקט די נייס און זיך צוריקנעהאַלטן ,וי

ווייט מענלעך ,פון וועלכע עס איז קאָמענטאַרן" **=).

)55
)5
*)5
58ט)

דאָרט.
6י.
0ז
2רט,
דאָ
אאֵיפַּ"י  ,3981נומער  ,54זי .3
ש .י .ב"ב ,ז' .332
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שאַבן

אין דעם דאָזיקן פּאַסאַזש מיינט ,קאָמענטאַרן" אַ נעגאַטיוע אָפּשאַצונג
פון די טעראָריסטישע אַקציעס און עס האַלט אין זינען דעם 4981טן יאָר ,אין
,אַמענטאָרן" און  3טאַקע פון אַ פּאָזיטיוון כאַראַקטער,
זיינען נעווען ק
3
אָט דעם זונטיק ,דעם 42טן סעפּט' איז געווען א מיליטערישער פּאַראַד אין
באַרצעלאָנע  . . .װאָס פאַר אַ שיינער ספּעקטאַקל? דאָס איז! אָבער ,..צוויי באָמ-
בעס זיינען אַראָפּגעפאַלן מיט אַ פאַרטױיבנדיקער עקספּלאָזיע ,  .איין באָמבע האָט
צעריסן דעם מאַרשאַל קאָמפּאַסעס פערד אונטער אים און האָט אים אַליין אויך
גוט פאַרוואונדעט ,אַ סך אַנדערע אפיצערן זיינען צעטראָטן געװאָרן אין דער
דאָזיקער מהומה ,און איין אָפיצער איז אויף שטיקער צעריסן געװאָרן,

ווער האָט אָט די באָמבעס

געװאָרפן? א שפּאַנישער אַנאַרכיסט ,פאַלאַס

איז זיין נאָמען ., . .ער האָט דער ערשטער

אויסגעשריען, :איך האָב עס געטאָן!"

דער ,אַ"פ" האַלט פאַר פּאַלאַסן די רעדע ,וועלכע מע וועט אים ניט לאָזן
האַלטן ,װאָרעם ער װעט נעמשפּט ווערן פון אַ מיליטער-געריכט און פאַראורטיילט
ווערן צום טויט,
;מיר אַנאַרכיסטן ...האָבן באַשלאָסן צו מאַכן אוממענלעך דאָס לעבן פון.
אונדזערע בלוטזויגערס .װוי זאָלן מיר עס אויספירן? ריידן? מיר האָבן גענונ
גערעדט . . .מיר זיינען געקומען צום שלוס ,אַז מיר קענען קיין אַנדער זאַך ניט

|

טאָן")* .

דאָס איז היפּש מער וי באַנוגענען זיך מיט איבערנעבן די טרוקענע נייס ווענן
די אויפרייסן און באָמבעס-װאַרפן,
אױיסגעשפּראָכן קענן טעראָר אין ש .י .אַרױסגעטראָטן אויף די שפּאַלטן
פון ,אַ"פ" ערשט אין יאָר  ,4981זיינע נענאַטיוע באַמערקוננען האָבן אַרויס-
גערופן אַ קעגנערשאַפט צו אים מצד אַן אַקטיון טייל פון דער ,אַ"פ"-נרופּע".
צוליב דעם ,אין פאַרבינדונג מיט נאָך אַן אַנטוישונג ,האָט ש ,י .אָפּנעלאָזט זי
הענט און סוף יאָר אויפגעגעבן דאָס רעדאַקטירן פון זיין ליבלינג און כאַװאַניק
|
און דערנאָך פאַרלאָזט לאָנדאָן,
ש ,י .לעבט איבער אין לאָנדאָן אַ צווייטע אַנטוישונג אָדער אויסניכטערוננ
און דאָס האָט צו טאָן שוין ניט בלויז מיט פראַנן פון טאַקטיק נאָר רירט אָן דעם
סאַמע יסוד פון דער אַנאַרכיסטישער געזעלשאַפט-באַנעמונג ,אין דעם פּונקט וואו
ער גייט זיך פונאַנדער מיטן סאַציאַל-דעמאָקראַטיזם וואָס אַנערקענט רעפּרעזענ-
|
טאַנץ אין פּאָליטיק און ממילא אויך אין עקאָנאָמיק.
,ווען

די קאָאָפּעראַטיווע

בעקעריי האָט זיך געעפנט

אין...

גאַנץ וייט:

שעפּל און אַלע גאָסן אַרום ,געגאַנגען וי אויף רעדלעך .דער ענטוזיאזם

האָט

אַריבערגעשטיגן אַלע גרענעצן  ....דאָס האַרץ ביי אונדז האָט געצאַפּכט פון פרייד,
װאָס מיר האָבן דערלעבט און װאָס מיר האָבן אויפגעטאָן מיט די ערגסטע שקלאַפן
אין לאָנדאָן,

*)
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אָבער אַך ,אונדזער שמחה האָט ניט לאַנג געדויערט .באַלד האָבן זיך אָנ
געהויבן קרינגערייען און אַלערלײי אינטרינעס צװוישן די בעקער נופא .באַלד האָט
מען די ,צו וועמען מען האָט געהאָט דעם גרעסטן צוטרוי ,געכאַפּט ביי פּשוטע
קליינע גנבות ,און עס האָט ניט לאַנג גענומען און די קאָאָפּעראַטיווע בעקעריי,
װאָס מיר האָבן געעפנט מיט אַזאַ באַגיסטערונג ,מיט אַזױ פיל האָפענונגען ,און
וװואָס האָט געזאָלט זיין אַ מוסטער פון ריינקייט ,ערלעכקייט און גוט-כרודערשאַפּט,
האָט געמוזט צונעמאַכט וערן ,און די בורזשואַזיע האָט טריאומפירט.
איך געדענק ,כאָטש איך האָב ניט געגעבן קיין עפנטלעכן אויסדרוק צו דעם,
װאָס איך האָב נעפילט ,אַז דאָס איז געווען איינער פון די גאַנץ טרויעריקע מאָד
מענטן אין מיין לעבן  ,.,פאַרשטײט זיך ,ווען מיר װאָלטן ניט געווען קיין אַנאַר-

בכיסטן און װאָלטן ניט גענלייבט אַז די אַרבעטער

אַליין מוזן איבערבויען

די

װאָלטן געזאָגט ,אַן זי
חכמים ,צוֹ די אמת
זאָלן װוערן מאָראַליש
באַלעבאטישקייט אין

נייע געזעלשאַפט ,װאָכטן מיר געהאַט אַ גוטן תירוץ ,מיר
איבערבויאונג װועט מוזן איבערנענעבן ווערן צוֹ יעניקע
פאַרטרוילעכע ,און אַז זיי וועלן שוין זען ,אַז די אַרבעטער
און אינטעלעקטועל גענוג אַנטװיקלט צו האַלטן די גאַנצע
זייערע הענט,
|
אָכער פון דעם געדאַנק זיינען מיר דאָך ,וי אַנאַרכיסטן ,די שטאַרקסטע
קעגנער; מיר האַלטן דאָך אַז אַלץ מוז קומען פון פאָלק אַליין; און טאַקע דערפאַר,
אַזוי שנעלֿ וי די קאָאָפּעראַטיווע בעקעריי איז געווען פאַרטיק האָבן מיר אַלץ
איבערגעלאָזן צו דער יוניאָן און האָבן זיך אָפּנערוקט אין אַ זייט .מיר האָבן ניט

געװאָלט שפּילן די ראָל פון משגיחים .מיר האָבן זיך געזאָגט :װער זיינען מיר

עס ,אז מיר זאָלן דיקטירן די אַרבעטער ? זיי מוזן און זאָלן אַלץ אַליין טאָן.
און אויב זיי ועלן אפילו מאַכן אַ טעות ,זיינען מיר דאָך אַליין אויך ניט באַ-
װאָרנט פון דעם ,קורץ ,מיר האָבן אַרגומענטירט אויף דעם עכט אַנאַרכיסטישן
שטיינער ,און מיר האָבן געהאַנדלט אין איינקלאַנג מיט דעם ,און דער רעזולטאַט
איז געווען ,אַז פון דער גאַנצער האָרעװאַניע האָט זיך אױסגעלאָזט אַ װאַסער,
און די בורזשואַזיע האָט טריאומפירט .איז עפּעס אַ וואונדער ,אַז איך האָב זיך
געפילט זייער נידערשלאָגן"*),
ער האָט דערזען דעם תהום פון אומבאַהאָלפנקײיט אין וועלכן עס אין פאַרי
זונקען דער אַרבעטער-קלאַס ,און ער האָט נגענומען באַגרייפן דעם װידערשפּרוך
װאָס לינט אין די אַלֶע לאָזונגען װאָס די סאַציאַליסטן ניצן ,װוי דחיינו ,די באַ-
פרייאונג פון די אַרבעטער

איז די זאַך פון די אַרבעטער?

און באמת

מיינט

עס,

,ליט" ,אַ נייע אַריסטאָקראַטיע,
אַז די אַרבעטערשאַפט טיילט אויס פון זיך אַ מין ע
װאָס באַזאָרגט די אינטערעפן פון די אַרבעטער און װיבאַלד אַזױ באַזאָרגן זי
באמת זייערע אייגענע אינטעדעסן; נאָר זיי זיינען קלוג און לוסטיק גענוג איינ-
צוריידן די אַרבעטער ,אַז זייערע אינטערעסן זיינען אידענטיש מיט די אינטערעסן
פון דער אַרבעטער-פירערשאַפט .אין אָט דעם פּונקט לינט די גאַנצע טראַגיק פון
*)5
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דער אַרבעטערשאַפּט-סיטואַציע און פון דעם נעמט זיך די שוועריקייט פון דער
לייזונג פון דער אַרבעטער-פראַגע ,מיר האָבן אין אָט די סאַציאַלע קאַנפליקטן
צו טאָן ,ווען טיפער אַריינגעבליקט ,מיט צוויי מינדערהייטן ,די קאַפּיטאַליסט}
זיינען אַ הייפעלע מענטשן אָבער אַזױ איז אויך די אַרבעטער-אַנפירערשאַפט .און
די צוויי שטויסן זיך צוזאַמען ,די איבערוועננדיקע מערהייט פון דער אַרבע-
טערשאַפט שטייט אין מיטן און ווייזט ניט אַרױס קיין שׁוֹם איניציאַטיו .אַלץ
דאַרף קומען פון פאלק אַליין ,אָבער עמיצער דאַרף אים װועקן ,מינטערן ,גאַלװאַ-
גיזירן ,רעקרוטירן ,מושטרעווען ,מיט איין װאָרט פירן .און אָט די פירעריי גייט
איבער וי פון זיך אַלֵיין אין אַ פאַרפירעריי ,װאָרעם דער אַרבעטער-קלאָס איז ניט
דערװאַקסן צו דעם ,אַז ער זאָל קענען איבערנעמען די פאַרװואַלטונג סיי פון דער
װירטשאַפט ,וװאָס האָט זיך היפּש צעװאַקסן און סיי פון דעם פּאָליטישן איינ-
שטעל .מע דאַרף אים פאַרטרעטן ,פאַרטרעטן מיינט אָפּט צעטרעטן דורך מיסרע-
פּרעזענטעריי.
דאָ קומט ,גלייך אויף די פראַגע פון רעפּרעזענטאַנץ פאָרשטייע-יי אין פּאַ-
ליטישן טייטש פון װאָרט .עס איז פאַראַן אַזאַ אינסטיטוציע וי שליחות .מע כאַ-
פולמעכטיקט איינעם אַז ער זאָל אויספירן אַ געוויסע פונקציע ,ניט אַוװעקגעבנדיק
אים דאָס גאַנצע רעכט .ניט אַלץ קען אַ מענטש טאָן אַליין ,טרויט ער אָן איינעם,
אויף וועמען ער קען זיך פאַרלאָזן אַן ער זאָל עס טאָן פאַר אים ,און עֶר גיט
אַכטונג אוֹיף יענעם ער זאָל ניט פעלשן אין דער שליחות ,ער זאָל ניט מיס-
כרויכן ,דאָס איז אַלץ גערעדט פון דער באַציאונג פון אַ יחיד צו אַ יחיד אָדער
פון אַ קערפּערשאַפט צו אַ יחיד ,װאָס רעפּרעזענטירט די קערפּערשאַפט ,װאָס איז
אַ  סאַציאָלאָגישער אויסגעפורעמטער איינס ,און עקזיסטירט און פונקציאָנירט /
װי אַ
גאַנצקייט ,אַן אמתער אַנרענאַט .נאָר אַן אַנדערע פּאָזיציע פאַרנעמט די
אַרבעטערשאַפט .וי אַזױ קענען זיי דעלעגירן אַ פאָרשטייער ווען זיי אַלֵיין פאָר-
מירן ניט קיין זעלבסטאָרגאַניזידטע סאַציאָלאַנישע איינהייט ,זיי דאַרפן ערשט
אָרגאַניזירט ווערן אַזױ אַז זייערע פאָרשטייער זיינען ערשט זייערע אַרגאַני-
זירער ,זיי שאַפן פון זיי אַ קערפּערשאַפט .אַזױ אָרום פון פּשוטע רעפּרעזענטאַנטן
װאָס פירן אוים די אינסטרוקציעס פון דער קערפּערשאַפט ,װאָס דעלענירט זיי,
ווערן זיי די װאָס באַהערשן און באַצװינגען די קערפּערשאַפט און דיקטירן איר,
דאָס הייסט גיבן איר אינטטרוקציעס וי צוֹ האַנדלען .װאָרעם אָן זיי װאָלט די
קערפּערשאַפט ניט געפורעמט געװאָרן ,אַנשטאָט אויסצופאָלנן די וואונטשן פון
די אַרבעטער זאָגן זיי די אַרבעטער װאָס זיי זאָלן ווינטשן און פאָדערן ,זי

ווערן אַנשטאָט פאַלנער  ---באַפּעלער ,אַנשטאָט עקזעקוטיוון  ---געזעצגעבער ,אָנ-

שטאָט אויסצופירן דעם ווילן פון די אַרבעטעד ,צווינגען זיי אַרויף זייער ווילן
אויף די אַרבעטער .די אַרבעטערשאַפּט איז אַן אַמאָרפיַשע מאַסע .ערשט זיי גיבן
איר פֿאָרעם ,סטרוקטור ,און זיי ווערן זייערע באלעבאַטים ,דעה-זאָגערם .און פון
דער פאַרװאַנדלונג האָבן זיך די אַנאַרכיסטן געװאָלט אויסהיטן.
אַנאַרכיזם אָנערקענט ניט קיין רעפּרעזענטאַנץ אין װי
כ
ט
י
ק
ע
פ
ּ
אָליטישע
אָנגעלעגנהייטן .מע קען ניט דעלעגירן עמיצן ער זאָל פאַר אונדז עסן ,טרינקען,
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שלאָפן ,שטודירן וכדומה קערפּערלעכע פונקציעס-פליכטן .דאָס אייגענע בנוגע
קאַלעקטיװ-קערפּערלעכע פונקציעס-פליכטן ,וי דהיינו געזעצגעבערישע טעטיי
קייטן און ענלעכע אונטערנעמונגען .זיי זיינען צו וועזנטלעך ,צו-אימאַנענט
אינערלעך מע זאָל זיי מענן עמיצן אָנטרויען צו טאָן פאַר אונדז בשלימות ,דאָס +
:
|
איז אַ געביט פון פּערזענלעכע פליכטן.
און אַז עס פּאַסירט אין אַ באַשטימטן פּעריאָד ,אַז דער אַרבעטער דערגרייכט
שוין יא אַ באַשטימטע מינימאַלע מאָס פון רייפקייט אַזױ אַז ער װאָלט זיך שוין
יאָ געקאָנט ספּראַווען מיט דער פאַרװאַלטונג פון דער װוירטשאַפט וי זי אין אין
איר איצטיקער בורזשואַזער פאָרעם ,נעמלעך אַן איינגעטיילטע אין פאַרהעלטניש-
מעסיק קליינע אינדוסטריעלע איינסן --- ,דעמאָלט קומט אויף די סאַציאַליסטישע
פאַדערונג פון נאַציאָנאַליזאַציע אָדער סאַציאַליזאַציע פוֹן דער ווירטשאַפט ,אַזױ
אַז די ווירטשאַפט ווערט קאָמפּליצירט און נעמט אָן אַזעלכע קאָלאָסאַלע פּראָ-
פּאָרציעס ,אַז דער אַרבעטער ,אפילו דער אינטעליגענטער ,וועם ווידער ניט וויסן

װאָס צו טאָן מיט אָט דעם גינאַנטישן עקאָנאָמישן אַפּאַראַט.
ש .י .טוט אויס די ראָזע ימות:המשיחדיקע שפּאַקולן ,נעמט קוסן מיט די
אייגענע אויגן .ער דערזעט די טאָג-טעגלעכע גרויע ווירקלעבקייט .מיט איין װאָרט
עס הייבט זיך אָן ביי אים אַ פּעריאָד פון אויסניכטערונג און וי ער באַצײיכנט עס
,נידערגעשלאָננקייט" ,ער נעמט באַנרייפן אַז ער און די איבעריקע היצקעפּ ,װאָס
האָבן דערװאַרט אַז אָט-אָט קומט דער סאַָציאַלער משיח האָבן זיך אָפּגענאַרט.
דער אַרבעטער-קלאַס איז נאָך ניט דערװואַקסן צו דער מדרנה ,אַז ער זאָל קענען.
זיך אַליין אויסלייזן און אויב אַנדערע וועלן קומען אים אויסלייזן װעט פון דער
אויסלייזונג אַרויסקומען אַ נייע פאָרעם פון פאַרשקלאַפונג,
,װי זשע קען מען דערװאַרטן ,אַז די אַרבעטער װעלן עס איבערבויען די
וועלט אויף די נייע יסודות פוֹן פרייהייט ,נלייכהייט און גערעכטיקייט ,אַז זיי
ווייסן גאָרנישט װאָס דאָס אין אַזוינס ? זייער גאַנץ טראַכטן איז נאָר וי אַזױ

אַרבעט מען זיך אַרױיף ,מענן אַלַּע איבעריקע אַרבעטער גיין צום טייוול"").
דאָ שטעלט ש ,י .די פראַנע פון דעם נידעריקן עטישן ניוואָ פון פּראָלעטאַ-
ריאָט אַזױ ,אַז מען קען ניט דערװואַרטן ,אַז ער זאָל איינפירן אַ סיסטעם געבויט
אויף יושר .אָבער דאָס איזן נישט דער איינציקער שטער .די פראַגע איז ,צי פֿאַרי
מאָנט דער פּראָלעטאַריאַט ,די אַרבעטערשאַפּט ,גענוג געשיקטקייט ,קענטעניש,

בילדונג צו וויסן וי אַזױ אָנצוגיין מיט דער אַדמיניסטראַציע פון די געזעלשאַפט-
לעכע אָנגעלעגנהייטן אין ביירע געביטן פון װוירטשאַפט און פּאָליטיק .אָט דאָ
הויפּטזעכלעך ליגט די צרה ,דער סאָציאַליזם ,מאַרקסיזם זאָנט צו צו לייון די
קלאַסן-פּראָבלעם איינס און צוויי ,ער װועט האַלטן װאָרט ,ער װעט לייזן די
פּראָבלעם ניט קוקנדיק אויף די אַלע שװעריקייטן ,װאָס ש .י .זעט פאָר און איז
אַזױ נידערגעשלאַָנן ,די פראַנע איז בלויז ,וי אַזױ גייט ער עס טאָן .דאָ שאט
נישט מער װי אַ ביס? זיך צו פאַרטראַכטן ווענן דעם ענין און אַװעקשטעלן דעם

*)

דאָרט ,זי .232

טש .יאַגאָװסטי
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רבנישן ,ודו"ק" ...די פּראָבלעם איז זייער אַ פאַרװיקלטע ,די סוגיא איז שווער
דורכצואַרבעטז .מען דאַרף זיך פאַרטיפן און אַרױיפנעמען די פֿראַנע אויף די אינ-
טעלעקטועלע כלים...
אָט װאָס מאַרקס אין זיין װוערק אין וועלכן ער באַפּאַלט אַזױ קריגעריש
פּרודאָנען ,און װאָס טראָגט דעם זידלנאָמען  אָרעמקיײיט פון פילאָזאָפיע",
זאָגנדיק ,אַז פּרודאָנס חיבור ,די פילאָזאָפיע פוֹן דער ארעמקייט" איז אָרעם פו-
לאָזאָפּיש --- ,שרייבט:
ד,אַרפן מיר זיך אַרומטראָגן מיט דעם געדאַנק אַז נאָך דער איבערקערעניש
פון דער ביזאיצטיקער געזעלשאַפט װעט אויפגעריכט ווערן א נייע קלאַסן-נעזעל-
שאַפט ? און אַז אָט די נייע דאָמינאַציע װעט קולמינירן אין אַ נייעד פּאָליטישער
מאַכט? זיכער ניט .דער וועזנטלעכער באַדינג פאַר דער נייער עמאַנציפּאַציע פון
דעם אַרבעטער-קלאַס איז דאָס ,װאָס אַלע קלאַסן װעלן אָפּנעשאַפט ווערן .מיר

האָבן דאָ אַן עקזאַקטן פּאַראַלעל אין דער פריערדיקער געשיכטע .ווען דער וועזנט-

לעכער באַדינג פאַר דער עמאַנציפּאַציע פון דעם דריטן שטאַנד ,ד"ה ,פון דעם
בורזשואַזן אָרדן ,איז געווען דער אָפּשאַף פון אַלֶע שטאַנדן פון דער מלוכה ,פון

|

אַלֶע פאַרשײידענע אָרדנס"*),

מאַרקס זאָגט בפירוש ,אַן
פּאַראַלעל" .גאַנץ גוט .אויב דער
עס װועט פּאַסירן ,אַלץ װאָס מיר
ד"ה ,איבערלייענען דעם קאַפּיט?

מיר האָבן דאָ צו טאָן מיט אַן ,עקאַקטן
פּאַראַלעל איז פּינקטלעך ,ווייסן מיר שוין װאָס
דאַרפן טאָן איז אַ בלעטער טאָן די געשיכטע,
װעגן דעם אויפקום פון דער בורזשואַזיע און

זיך גוט צוקוקן צו דעם וי די שטאַנדן זענען אָפּגעשאַפּט געװאָרן ,ווייל דער פּאַ-

ראַלעל איז דאָך ,עקזאַקט?,
וועלן עלימינירט ווערן,
דער שטאַנדן-אָפּשאַה װעט אונדו זאָגן װאָס מאַרקס און זיינע נאָכפאָלגער,
די שטאַט-סאָציאַליסטן פון אַלע באַפּאַרבונגען ,פאַרשטײיען אונטערן צוזאָג פון
קלאַסן-אָפּשאַף .די נגעשיכטע וועט זיך איבערחזרן ,די קלאַסן וועלן באַזײיטיקט
ווערן אויפן זעלביקן שטייגער װוי די שטאַנדן זיינען באַזייטיקט געװאָרן .וי
זיינען די שטאַנדן אָפּגעשאַפּט געװאָרן? זיי זיינען לחלוטין ניט אָפּנעשאַפט
געװאָרן ,זיי זיינען פּאַרביטן געװאָרן דורך אבַאַ.נייטער דיפערענציאַציע-פאָרמאַציע,
די ש
,טאַנדן" זיינען טראַנספאָרמירט געװאָרן אין ס
,לאָסן" .און די קלאַסן
וועלן פאַרביטן ווערן מיט אַ נייער פאָרמאַציע ,װאָס איז פאַרשידן פון דער אַלטער
בלוין מיט איר פאָרעם ,אָבער נישט וועזנטלעך ,טאָ לאָזן מיר עס רופן ,טיפּן.
אוֹן דעמאָלט וועט דער פ
ּ,אַראַלעל זיין עקזאַקט? . . .די קלאַסן-דיסטינקציעס וועלן
אָפּגעמעקט ווערן וי די שטאַנדן-דיסטינקציעס זיינען אָפּגעװישט געװאָרן ,דאָס
הייסט ,זייער פּלאַץ וועלן פאַרנעמען טיפּן-דיסטינקציעס ,דאָס מיינט ,אַז דעם פּלאַין
פון דעם באַלעבאַטים-קלאַס װעט פאַרנעמען אַ נייע פאָרמאַציע פון אָרגאַניזאַטאָין.
ווען ש .י .האָט דערזען ואָס פאַר אַ דיסטאַנץ עס לינט צוװוישן דעם ויאָס

װעלן מיר וויסן גענוי אוֹן פּינקטלעך װוי די קלאַסן
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גאָ הדין

אַבא

די אַנאַרכיסטן האָבן דערװאַרט פון אַרבעטער-קלאַס און דאָס װאָס דער אַרבעטער
קען

אין דער

ווירקלעכקייט

באַוייזן,

ש .י .חזרט איכער עפּעס װוי

איז אים

געװאָרן

שווער

דאָס געמיט...

מין רעפריין ,און די בורזשואַזיע טריאומ-

פירט" ,אָט די דורכפאַלן ווייזן נישט דעם טריאומף פון דער בורזשואַזיע ,נייערט
פון דעם נייעם קלאַס ,פון די אַרנאַניזאַטאָרן פון די אַרבעטער ,װאָס גייט פאַרי
נעמען דעם פּלאַץ פון דעם באַלעבאַטים-קלאַס.
אין דער ווי-געהעריקער איינאָרדענונג פון עפנטלעבע ענינים זיינען די מאַסן

דער טייל ,װאָס איז נישט אַקטיו .דאָס איז זייער מיסיע :זיי זיינען געקומען אויף
דער

וועלט בכדי

מ/זאָל זיי דיקטירן,

באַאיינפלוסן,

רעפּרעזענטירן,

אַרנאַניזירן

 --אפילו אום אויפצוהערן צו זיין אַ מאַסע אָרער בלויז שטרעבן צו דעם"*).אין אָט דעם

ביטערן

אמת,

װאָס עס האָט אַרױסנעזאָגט

דענקער אָרטענאַ אי נאַסעט ,לינט פאַרװיקלט

דער שפּאַנישער

די נאַנצע טראַנישקײיט פון אַלע

סאַציאַל-רעװאָלוציאָנערע מאַכן-באַװעגונגען .די מאַסן ,בכדי זיי זאָלן אויפהערן
צו זיין מאַסן ,מוזן אָנקומען צו אַגענטן ,צו ,ענערגעטיקער" ,און די לעצטע ווערן
די נייע הערשאפט-האַלטער ,ואָס פאַרנעמען דעם פּלאַץ פון די אַרויסגעטריבע-
נע ,אַראָפּגעװאָרפענע פריערדיקע געװועלטיקער און פירער .און אין דעם ליגט טאַקע
די פּאָזיציע-פאַרפונדעװעטקייט פון די הערשער ,פון די אַדונים ,זיי זיינען כבמעט
תמיד די אולאַניוירער ,דערפאַר איז פון זיי אַזױ שער פּטור צו וערן.

ווען די אייבערשטע

שיכטן ,די דערהויבענע

קלאַסן װאָלטן גאָרניט טאָן,

נאָר בלויז פאַרנעמען זיך מיט דער מארודנער עבודת-פּרך פון אונטערדריקן די
נידעריקע מאַסן ,דעמאָלט װאָלטן זיי געהאַט כרת-ימים ,אַ קורץ און פאַרצרהדיק
לעבן ,די ,,אונטערדריקער" ,כ? זמן די אונטערדריקונג איז אַ פאַקט ,ווערן אויס-

געקליבן פון צווישן די אונטערדריקטע אַליין ,אַלץ װאָס די .,שררות" טוען איז
אָרגאַניזירן ,דירעקטירן די אונטערדריקונגס-אַקטיוויטעטן ,אַזוי אַן אפילו אין דעם
פאַל באַשטײט זייער פונקציע בלויז אין אַרנאַניזאַציע ,דירעקטאָרשאַפט.
וי טיפזיניק ,הגם בילדלעך ,דריקט זיך אויס פּרודאָן:
, --די מענטשהייט זענלט פֿאָרוֹיס . , .אונטער דער אויפזיכט פון פּריסטער,פילאָזאָפן ,רעדנער ,עקאָנאָמיסטן ,און אונדזער אַרומשװימען איז אייביק"*),
אונדזער געמיינשאַפט לאָזט זיך פאַרנלייכן צו אַ שיף װאָס שווימט כסדר
אַרום איבער די װאַסערן פון לעבן ,אויף דער שיף וועדן מיר געבוירן ,האָדעװוען
מיר אונדזערע קינדער ,לעבן ,עלטערן זיך און שטאַרבן .מיר נעפינען זיך כסדר
אויף די ימען ,תמיד נאָענט צום שויס פון די ברויזנדיקע עלעמענטן .און עס איז,
דעריבער ,נאַנץ נאַטידלעך ,אַז דער באַרוף פון שיפער זאָל ווערן ביי אונדז פאַר-
רעכנט פֿאַר דער העכסט בכבודיקער באַשעפטיקונג ,ביי אונדן אין די שיפער-

מלאָכה דער וויכטיקסטער ,העכסט אָפּנעשאַצטער פאַךְ .װאָס קען זיך נלייכן צו
. 82-721קמ 610 0/ 606 865981/2ט6ת 65 )206412 + )468581 1 6סן *){ {סשׁ' 98066102:1,מ{ 611080011 ),0ס ת669עכ ,מסמסטסעצס { יס *)
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זײן
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דעם רו
דערן ,קירעווען די שיף און פירן זי איבער ימען און אַקעאַנען ! די קאַפּי-
טאַנען,
ו
י
ע
ס
ב
א
ַ
ד
א
ַ
ר
ה
ּ
צ
ו
ז
י
י
ן
,
פ
אַרנעמען דעם העכסטן ראַנג אין אונדזער יע-
ראַרכי
ע
,
מ
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ר
ב
א
ַ
ט
ר
א
ַ
כ
ט
ן
ז
ֵ
י
י
פ
א
ַ
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נ
דזערע נדולים און מנהיגים ,השגחה-עליונה-
פּערז
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ן
,
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איז עס און אַזױ װעט עס זיין ,וי
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ן
,
א
ַ
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ױ
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ַ
נ
ג
ביז יעדער איינער פון אונדז ,אָן אויסנאַם ,װעט גיט
דור
כ
ש
ט
ו
ד
י
ר
ן
כ
ד
ב
ע
י
ד
י
ת
ו
ר
ה
פ
ון נאַװינאַציע ,װעט זיך נישט אויסלערנען צוּ
נאַ
װ
ו
י
ג
י
ר
ן
ד
י
ש
י
ף
פ
ו
ן
א
ו
נ
ד
ז
ער געזעלשאַפּטלעכן לעבן אין דער פינצטערניש פון
דע
ר
נ
א
ַ
כ
ט
,
צ
ו
נ
ע
מ
ע
ן
א
ו
ן
האַלטן דעם ריכטיקן קורס צווישן די פאַררעטערישע
פע
ל
ז
נ
ש
ט
י
י
נ
ע
ר
א
ו
ן
ק
ע
ס
ל
נ
ריבער ,אין פאַל מיר װעלן ניט באַהערשן אט די נייטיקע
קו
נ
ס
ט
,
װ
ע
ל
ן
מ
י
ר
ת
מ
י
ד פאַרבלייבן אָפּהענגיק פון אונדזעדע קאַפּיטאַנען סיי אין
א
י
נ
ד
ו
ס
ט
ר
י
ע
א
ו
ן
ס
י
י
א
י
ן
פּאָליטישער אַקטיוױטעט .בקיצור ,מיר וועלן מוזן אָנ-
ק
ו
מ
ע
ן
צ
ו
ד
י
ח
ס
ד
י
ם
פ
ו
ן
אַ הערשער-קלאַס ,פון אַ קאָמאַנדירנדיקער ,לייטנדיקער
נ
ר
ו
פ
ּ
ע
.
|
א
ו
ן
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ע
ן
ש
.
י
.
האָט זיך איבערצייגט דורך פּערזענלעכעד דערפאַרונג אוֹן
אָבסערווירונ
ג פון דער אַרבעטערשאַפּט ,אַז די אַרבעטער קענען דערוייל ניט
נאַװוינירין
ד
י
ש
י
ף
איז אים געװאָרן קאַלעמוטנע אויפן האַרצן .האָט ער זִיךְ
געפילט
ס
י
ף
א
ַ
נ
ט
ױ
ש
ט ,דיסאילוזיאנירט .און דאָס איז געווען דער ביטערסטער
מאָמע
נ
ט
א
י
ן
זיין לעבן,
מ
י
ר
ה
א
ַ
ל
ט
ן ש
וין אין מיטן פון  6891און קיין איבערקערעניש ,װי ש .י.
האָס זיך עס פאַרג
ע
ש
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ט
,
ג
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ט
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ַ
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י
אָרן -1981
 2981איז נישט פאָרנעקומען ,און ווען זי איז פיל יאָרן שפּעטער ,אין ,191/
פאָרגעקו
מען אין רוסלאַנד ,האָט זיך טאַקע אַרױסגעװיזן ,אַז די אַרבעטערשאפנ

װאָט צונעלאָזן צום רודער אַ נייעם קאַפּיטאַן ,אַ רויטן קאַפּיטאַן...
אַז ש .ידס פּעסימיסטיש פאָרגעפיל האָט אים ניט אָפּנענאַרט*).

ה.
ש .י .דער פּראָפּאַנאַנדיסט און פּאָרמרעטיסט
אי
ן זיינע מעמואַרן דערמאַנט ניט ש .י .אַז ער זאָל האָבן געהאַלטן פאָר-
טראַגן
א
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ָ
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מיר זיך ,אַז
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נ
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ע
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א
ו
ן
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א
ָ
ט
שטאַרק אוים-
גענומען ביים עולם,
אָס װ
אָס די קאָרעספּאַנדעניץ שרייבט אונטערן קעפּל ,אַ װאָך פּראָפּאַנאַנדע
אין פּאַריז":

*)

אאָפּטלײב" ,עסײ  לאָמִיר זיך גיט גארן".

גאַ הדין

אַב א

80

דעם בריסעלער קאָנגרעס האָבן מיר דערהאַלטן אַ בריוו פון לאָנדאָן,
,נאָך
ָסע יאַנאָווסקי וועט זיין אין פּאַריז און װעט פאַרבלייבן אַ נאַנצע ואָך.
אַז גענא
ער פון ,אַ"פ" ,איך מוז אייך זאָגן ,אַז מיר האָבן איינפאַך אָפּנעלעבט...
לעז
װאָס איז געפעלן געװאָרן אין יאַנאָווסקיס ריידן אי דאָס ,יעדער
איבערהויפּט
פאַר זיך אַ מענטשן ,ניט קיין ,ח,צוף" ,ניט קיין פּאָליטיקער ,נאָר אַן
האָט געזען
 ,װאָס רעדט צו זיינע אומגליקלעכע ברידער ,כדי זיי צו געבן
ערלעכן מענטשן
ין דאָס ,װאָס ער פאַרשטייט ,װאָס װוי?ל ניט אַז מע זאָל אים גלייבן אויפן
פאַרשטי
נייערט אַז יעדער זאָל פאַרשטיין מיט זיין אייגענעם קאָפּ און פילן מיט
װאָרט,
יאֵיפ"198 .ו ,נומער  ,53'63סעפט' .8
זיין האַרצן דאָס ,װאָס ער פילט"*)
און אין דער אָנמערקונג אונטער דער קאָרעספּאַנדענץ גיט ש .י .אֶפּ אַ

גרוס פון די פּאַריזער אַרבעטער צו אַלע אַרבעטער אין לאָנדאָן.
וועגן באַראָנאָווס

אֶנפאַל אויף

זידלערישן

ש .י-ן ,װאָס איז

פאָרגעקומען

אין פּאַריז דעם 8טן אָקטאָבער  ,9981שבת אַװנט לאָזט אונדז װיסן אין אַ קאָד
רעספּאַנדענץ*)

יוסף ליפשיץ (אָקטאָבער -12טן).

,אַראַקטער-מאָרר" זאָגט ש .י:.
! שרייבנדיק וועגן אָט דעם אַקט פון כ
נאָך ביז דעמאָלט אין פּאַריז נישט געווען ,און קיינער פון די
,איך בין
נוועזנדיקע האָט מיך פּערזענלעך נישט געקענט .פונדעסטוועגן הערנדיק אַזאַ
אַ
זע אַטאַקע אויף אַ מענטשן ,האָבן נישט נאָר די אַנאַרכיסטן װאָס זיינען
ביי
געקומען ,נאָר אויך די גאַנצע פאַרזאמלונג געפאָדערט באַוייזן'"*"*).
ָבער דער אייגענער ליפשיץ האָט דאָך מיט אַ יאָר צוריק באַשריבן און
א
געלויבט זיינע אויפטרעטן אין פּאַרין מיט גלענצנדיקע רעפּעראַטן ?!
צטיקער באַזוך יאַנאָווסקיס אין פּאַריז ניט דער ערשטער נאָר
לכן איז דער אי
|
דווקא דער צווייטער.
פרייטיק דעם 8טן (?) פעברואַר (מסתמא דעם 42טן) בין איך אָנגעקומען
,
"ַ,פ"
זיי האָבן אַראנזשירט אַ פייערונג לכבוד דעם דערשיינען פון א
אין פּאַריז,
ריפט און אין אַ פאַרגרעסערטן פאָרמאַט און האָבן איינגעלאַדן ש .י-.ן
מיט נייער ש

|

|

אַלס נאַסט-רעדנע5-י).

י

געווען א גאר גרויסער דערפאָלג .און האָט . . .אַריינגעבראַכט
,דער באַל איז
ט פראַנק ,װאָס דאָס איז געווען פאַר פּאַריז גאָר אַ גרויסע סומע,
אַ פּאֶר הונדער

בער נאָך אַ גרעסערן דערפאלג האָבן געהאַט מיינע דריי לעקציעס מכוח
אָ

דער

ין ענגלאַנד ,און דערנאָך איבער אַנאַרכיזם און פּאַרלאַי
אַרבעטער-באַװעגונג א
ריזם ,די לעקציעס זיינען געווען זייער גוט באַזובט ,מענטשן זיינען גע-
מענטאַ
פּ אויף קאָפּ און ,װי עס האָט אויסגעזען ,איך האָב מיט מיין רעדן
שטאַנען קאָ
יסן די גרעסטע צאָל צוהערער . . .קורץ ,מיין רייזע קיין פּאַריז האָט זיך
מיטגער
עוויזן װי אַ גרויסער דערפאָלג און פּערזענלעכער טריאומף .איך בין אין
אַרויסג
*)
5

8אט)

6אֵַיפי,
ט.

,2981

י .צ"ב,.

דאָרט ,זי .312

נומצער
זײן

191

,13
.291

זי

.3

שפּאַלט

 ,8אט

ד

,4

שפֿאַלט

ו.

ש.

יאַנאַװסטי

--

זײן לעבן,

קעמפן

און

902

שאַפן

די עטלעכע טעג געװאָרן אַזױ פּאָפּולער ,אַז איין .טאָג-אוז צו מיר געקומען א..
פֿאַטאַנראַף מיטן פאָרשלאַג ,אַז איך זאָל זיך לאָזן פאַטאָנראַפירן ,און פון יעדן
בילד װאָס ער װעט פארקויפן װעט ער פופציק פּראָצענט אָפּגעבן דער גרופּע .,איך
האָב עם נישט געװאָלט ...אָבער די גענאָסן זיינען צונעשטאַנען :איך מון עס
טאָן ...װי איך האָב זיך נאָך דעם דערוואוסט ,,.האָט זיך דאָס בילר מיינם

פאַרקויפּט וי מצה-װואַסער"( .דאָרט ,זיז )412:612
אין ,א"פ"

איזן פאַרעפנטלעכט

אַ קאָרעספּאַנדענץ

פון פּאַריז אונטערנע-

שריבן פון מ .העקלער ,אין איר לייענען מיר:
ה.אָ.בן מיר באַשלאָסן צו מאַכן דעם באַל דעם 82טן פעבר' (שבת)
. ,
און איינצולאַדן נענ' יאַנאָװסקי פאַרן פעסטרעדנער ..,דער באַל האָט געהאַט אַ
זייער גוטן דערפאָלג .,דער רעדנער . ..האָט די אָנוועזנדיקע ...ענטוזיאַזירט,..

אויף מאָרנן ,זונטיק דעם 62טן פעב' ...איז דער זאָל געווען פול געפּאַקט מיט '
מענטשן .גענ! יאַנאָװסקי האָט
איבער דער אַרבעטער-באַװענונג

געהאַלטן אַ העכסט
אין עננלאַנד,

אינטערעסאַנטן
|

פאַרטראַ;:

,אָנערשטיק דעם 2טן מאַרץ איז פאָרגעקומען א מאַסןפארזאמלונג ,די
ד
טעמע, :אַנאַרכיזם און אַרגאַניזאַציע? , . ,פרייטיק אַװונט דעם 5טן מאַרץ אַ פאָר-
טראַג אויף מאָנמאַרטער ,טעמע, :איבער דער פאַמיליע"....
שבת אָוונט דעם 4טן מאַרץ די לעצטע פאַרזאַמלונג ,טעמע; ,פּאַרלאַמענ-
טאַריזם" ,דער זאָל אין געווען צו קליין אַריינצונעמען אַלֶע אַרבעטער ,װאָס האָבן
געװאָלט הערן דעם רעדנער .דאָ האָט מען צערייצט די פּאַרלאַמענטאַריסטן ,זי
זיינען געקומען צו לויפן פאַרטײידיקן די הייליקע אינסטיטוציע...
זונטיק . . .אַװונט-צו זיינען מיר אַלֶע גענאַנגען באנלייטן גענ' יאַנאָװסקי
אויפן װאַקזאָל ,וואו סיר האָבן זיך מיט אים האַרציק נעזעננט .און מיר זיינען
אַלֶע אַהיים געגאַנגען באַדױערנדיק ,ואָס גענ! יאַנאָװסקי האָט ניט געקאַנט בי
אונדז פאַרבלייבן אַ לענגערע צייט ,ווייל די קורצע צייט ,װאָס ער אין ביי אונדן

פאַרבליבן ,האָט ער זייער פיל פּראָפּאַנאַנדע געמאַכט"*=).
אין פּאַריז האָט ש .יאַנאָווסקי זיך באקענט מיט מ .קאָרןגאָלדסמיט ואָס
איז דעמאָלט געווען אַ סטודענטין און שטודירט נאַטור-ויסנשאַפט ,ער האָט זי
באַקערט צום אַנאַרכיזם און ער האַלט עס פאַר זיין נרעסטן פאַרדינסט און אויפטו.
ער שרייבט וועגן איר מיט גרויס באַגײיסטערונג און ער וייזט זיך אַרויס וי א
זייער גלענצנדיקער פּערזאָנען-שילדערער ,אַן אויסנעצייכנטער פּעןפאַרטרעטיסט.
,וויכטיקער אָבער ,וי מיין דערפאָלג אַלס רעדנער באַטראכט איך פאר מיין

גרעסטן טריאומף מיין באַקאַנטשאַפּט מיט פריילין מאָריע גאָלרסמיט"**).

/

געוואונען האָב איך ניט בלויז אַ מיטאַרבעטערין אויף אַ קורצער צייט ,נָאַד

"ַ,ט" ,אוֹן ,שפּעטער,..
פאַר דער גאַנצער צייט װאָס איך בין געווען רעדאַקטאָר פון א
פון דעם ,פא"ש" .איך האָב געוואונען אין איר ניט בלויז אַ מיטאַרבעטערין ,נאָר

* )+אאֵַיפ" ,3981 .נומער || (מאַרל דו) זי 4ש,פּאַלט
* )+ש .י .צ"ב ,זי .612

|.
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אַ פריינד אויפן נאַנצן לעבן .געזען האָבן מִיר זיך בלויז איין מאָל :אין אונדזער
לעבן .אָבער דאָס איז געווען
לעבן"*).

גענוג

צו מאַכן
|

אונדז

פאַר פריינד
|

אויפן

גאַנצן

,א"ש" ,אויך אונטער שפּעטערדיקע רע-
זי האָט זיך באַטײליקט אין דער פ

,ייער
ראַסטאָרן .ז

אֶפָּט באַפאַלן

מיך

געדאַנקען

פון פאַרצוייפלונג:

װאָס האָב

איך אַזױנס אויפגעטאָן אין מיין לעבן ? אמת ,איך האָב נעשאַפּן פיל שרייבער;
אָכער איך מוז זאָנן ,אַז איך האָב זייער ווייניק נחת פון זיי .איך האָב געגעבן אַ
מעגלעכקייט עטלעכע טאַלאַנטפולע מענטשן אַרויסצוברעננען אַלץ װאָס איז געווען
אין זיי ,איך האָב געחיט זייערע ערשטע טריט ,מיינענדיק אַז זיי װעלן דינען
אונדזער אידעאל מיט זייערע טאַלאַנטן .אָבער איך קאָן דאָס זאָגן בלויז וועגן זייער
וװוייניק .און עס באַפאַלט מיך אַ גרויטע מרה-שחורה ,װאָס פאַר אַ דורכפאַל איך
בין געווען .דאַמאָלס דערמאָן איך זיך אין מיין איינציקער באַגעגעניש מיט מיין
ווייטער ,טייערער ,אָבער אין דער אמתן זייער נאָענטער פריינדין  --און מיר ווערט
ליכטיק אויפן האַרצן".)=+
פריינדרשאַפט איז א טיפע מיסטעריע .שווער צו זאָגן װאָס דאָס אין אַזױינס.
פֿאַר װאָס אַנדערע זעלן האַרמאָנירן ,רופן זיך אֶפּ ,שליסן צווישן זיך אַ בונד,
פאַראײיניקן זיך  ---און אַנדערע שטויסן זיך קעננזייטיק אָפּ .,פריינדשאַפט פאַר אַ
דערקלערונג װאַרט אויף דער צייט ווען פּסיכאָלאָניע װעט זיין פיל מער אַנטװיקלט
און דעמאָלט װועט זי זיין ביכולת צו ויארפן

ליכט אויף

אָט דער נגעהיימנישפולער

:
זעלישער דערשיינונג.
נאָכמאַכנדיס פּלאַטאַנס מיטאָס וװענן ליבע האָב איך פּרובירט שפּינען דעם
מיטישן פאָדעם ווייטער .צעאוס האָט צעריסן דעם מענטשן ניט זיין קערפּער ,נאָר
זיין זעל און די שטיקלעך האָט ער צעװאָרפן ,און דער מענטש זוכט אַרום די
פראַגמענטן פון זיין נשמח ,און וואו ער נעפינט אַ שטיקל פון זיין ברוכװאַרג
דאָרט נעפינט ער ,דערשפּירט ער אַ פריינד...
אונטער דער האַרטער שפּיזיק-שאַרפער קריגערישקייט און סאַטירישקייט,
בייסעוודיקייט ,אַרונטעררייסערישקייט האָט ש .י .פאַרבאַהאַלטן אַ וואַך-פילנדיק
הארץ ,ער איז געווען באמת ווייך ליריש און אפילו צייטנווייז ,סענטימענטאַל .ער
האָט געקאָנט מבטל זיין ,אָבער ער האָט אויך געקאַנט נאָר שטאַרק פאַרערן און
פאַרהערלעכן.

ער האָט זיך מיט אַ סך פּערזאָנען

אַרומגעקריגט,

אָבער ער האָט נישט

װייניק טייער געשעצט און געװאַלדיק הויך געשטעלט צװישן די װאָס ער האָט
אַװועקנעשטעלט אויף אַ פּעדעסטא? און פאַר זיי זיך טיף פאַרנייגט ,פאַרנעמט דעם
אויבנאָן פּ ,קראָפּאָטקין ,יאָהאַן מאַסט ,ויליאַם מאָרֹיס און מ .קאָרן ,מאַריע
איזידאָראָוונא נאָלדסמיט.
אָט װאָס ער שרייבט וװעגן װיליאַם מאָריס (.)4381-0981
*)
)+*+

דאָרט ,ז' דו.2
דאָרט ,ז' ,.812
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שאַפן

זיך אָפּצושטעלן אויף אַ וייל
פון װיליאַם מאָריס . .װויליאַם
אין ענגלאַנד ,..ער ..,האָט..
די קעמפנדיקע אַרבעטער ,װאָס

,איך דענק ,אַז עס װועט ניט זיין איבעריק
אויף אָט דער נרויסער ,ליכטיקער פּערזענלעכקייט
מאָריס איז דעמאָלט געווען .דער גרעסטער פּאָעט
געשריבן פייערדיקע רעװאַלוציאַנערע לידער פאַר
זיינען צו יענער צייט געווען געװאַלדיק פּאָפּולער,
דאָס איז געווען אַ זעלטענע פּערזענלעכקייט .איך געדענק נאָך און קאָן קיין
מאָל ניט פאַרגעפן דעם איינדרוק ,װאָס ער האָט אויף מיר געמאַכט ווען איך האָב
אים געזען צום ערשטן מאָל אין בערנער סטריט קלוב אויף איינער פון די ,טי"
פּאַרטיעס" .. .מיט נרויס ניינעריקייט ...,זיך אויסגעפרענט ועגן ,אַרבעטער
(פריינד"  . ,.ווען איך האָב אים דאָס דערציילט ,האָט ער מיך אָנגעקוקט וי א
וואונדער און האָט מיט אַ זעלטענעם פייער געכאַפּט מיין האַנט און זי שטאַרק
געדריקט . , ,זיין חאַנטדרוק איז געווען פאר מיר די גרעסטע באַלױינונג ...דאָס

צווייטע מאָל האָב אים נעזען אויף אונדזערן אַן אַרױספאָר ,..ער איז געקומען
אומנעבעטענערהייט און די נאַנצע צייט װאָס ער האָט פאַרבראַכט מיט אונדן
האָט ער מיט זיין שטיפן ,מיטן לויפן אין געוװעט ,נעמאַכט אונדן אַלעמען
פאַרגעסן אַז ער איז דער באַרימטער פאֶעט ...ער איז געווען דער פריילעכסטער

צווישן אונדז . .בתכלית חשנאה האָט ער געהאַסט דעם אידעאַל פון דער גרויסער
פאַבריק ,פון גדרעורױיס-פּראָדוקציע ,אין וועלכער עס איז ניטאָ דער מינדסטער
פּלאַץ פאַר פּערזענלעכער איניציאַטיו ,פאר קונסט ,פאַר דעם איינענעם אינדי"
װידועלן גנעשמאַק .ער איז געווען א פיינד פון אלץ װאָס האָט געשמעקט מיט
און ווען עס איז אַרום יענער
קאַזאַרמע ,מיט דעם צונעשניטענעם סטאַנדאַרד.

,וקנדיק אויף חינטערוויילעכטס" ()7881
צייט דערשינען עדװואַרדס בעלאַמיס בוֹך ק
וואו עס איז געשילדערט געװאָרן א סאַציאַליסטישער שטאַט מיט אַלֶע פּיטשעווקעס,
האָט ער ,פון זיין זיַט ,געהאַלטן פאַר נייטיק אָנצושרייבן זיין כוך ,נייס פון
אינערנעץ-ניט" )1981( ,אין וועלכן ער שילדערט אַ ווירקלעך פרייע געזעלשאַפט,

אַן אַנאַרכיסטישע געזעלשאַפט אין דעם בעסטן זינען פון װאָרט"*),
אונטערן

,נייס פון אינערנעץ-ניט" האָט זיך נעדרוקט אין ,אַ"פ",8981 ,
קעפּל ,אַ נז-עדן אויף דער וועלט" ,פריי איבערגעזעצט.
װאָס אָנבאַטרעפט עדעלשטאַטן האָב איך בלוין איין סאל זיך צוואטענ-
געטראָפן מיט אים .ער האָט אויף מיר מיט זיין אויסזען ,געמאַכט א שטאַרקן
איינדרוק .ער האָט אויסנעזען וי אַ הייליקער ,וי א מענטש נאָרניט פון דער
וועלט"( .דאָרט ,ז' )671
עדעלשטאַטס נאַנצע דערשיינונג האָט נעמאַכט אַ טיפן איינדרוק אויף יעדן
װאָס האָט נעהאָט די זכיה באַקאַנט צו וערן מיט אים ,עס אין געווען עפּעס
מאַננעטישעס אין זיין פּערזענלעכקייט ,װאָס האָט איינעם נלייך צוגעצויגן צו אים,
ער מיט זיין מערקווירדיקן אויסזען און מיט זיין גאַנצער האַלטונג ,האָט אייך
געמאַכט פילן אַז ער איַזבסאָלוט ערנסט ,אַז יעדעס װאָרט װאָס ער זאַנט אַרױס,

)5
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מיינט ער עס מיטן גאַנצן האַרצן ,אַז ער איז ניט
פלעכטער נאָר אַ קעמפער אין בוכשטעבלעכן זינען
שיינונג ,האָט אויף אייך געמאַכט דעם איינדרוק ,אַז
וועמעס האַנדלונגען און גרויסע ווערטער זיינען אין

אַ בא

גאֲח רין

קיין געוויינטלעכער גראַמען-
פון װאָרט ,קורץ ,זיין דער"
איר זעט פֿאַר זיך א מענטשן,
דער שענסטער און העכסטער

האַרמאָניע .אמת ,פֿאַר די װאָס האָבן אים נעענטער געקענט ,האָט ער אָפט אוים"
געזען צו זיין שוין אַ ביס? צו נאאיוו ,צו ווייט פון אונדזער זינדיקער ערד; אָבער
פאַר די גענאָסן פון יענער צייט  ---ווען אַלֶע זיינען געווען שטיקלעך טרוימער י--
איז דאָס גראָד ניט געווען קיין גרויסער חסרון .מע האָט אים דערפאַר נאָך מער
|
געאַכט און געשעצט"( .דאָרט ,זי )391
בסך-הכל האָט ער אים איין מאָל באַגעגנט ,אָבער ש .י .האָט אַ טביעת-עין

פון אַ געשיקטן פּאַרטרעטיסט און עד האָט אויפגעהאַלטן
פרישקייט פון זייער ערשטער

באַנעגעניש און איצט

פיל יאָרן ( )0981-7291באַמיט ער זיך איבערצונעבן

אין זיין זכרון די

נאָך דעם פאַרלויף פון אַזױ

דעם שטאַרקן

רושם װאָס

עדעלשטאַטס פּערזענלעכקייט האָט גנעמאכט אויף אים ווען ער איז געקומען מיט
אים אין באַרירונג.

און אָט װאָס ער שרייבט אין הספּד-אַרטיקל וועגן אים;
,ווער איז געווען דוד עדעלשטאַט ? איינער פון די בעסטע און איידלטטע
מענטשן ,מיט וועלכע עס איז אונדז אַמאָל אויסגעקומען זיך צוזאַמענטרעפן ,ער

האָט נישט געקענט שיין רעדן .ער האָט איבערהויפּט נישט ליב געהאַט דאָס רעדן.
אָבער מען האָט נאָר באַדאַרפט גוט אַ קוק טאָן אין זיינע אויגן כדי צוֹ וויסן ,אַז
זיי געהערן צו אַ מענטשן ,וועמענס האַרץ און לעבן זיינען איכערגענעבן צוֹ אַלע

געפּלאָגטע און פאַרפאָלנטע ...,אין דעם בלוט פון זיין איידעלן האַרצן האָט ער
איינגעטונקט

זיין פעדער

כדי אויפצומונטערן

די שװאַכע,

מוטלאָזע הערצער

צום

קאַמף פאַר גליק און פרייחייט. , .איד מענט זיך האָבן װאָסער מיינונג איר ווילט

איבער דעם ליטערארישן ווערט פון זיינע לידער ,..אָבער אויב איר האָט נאָר
איין פונק פון .מענטשן-געפיל אין אייער האַרצן ,אויב אייער האַרץ אין ניט נע-
װאָדן אין נאַנצן אַ שטיין  ., ,װעט איר זיך מוזן זאָגן :אָ ,אָט דער מענטש האָט
אַריינגעליינט שטיקער האַרץ אין יעדער שורה ,װאָס ער האָט געשריבן.
יא ,מיט אַזאַ האַרץ ,װי ד .ערעלשטאַט האָט געהאַט ,קען מען אַלט ניט ווערן
יעדן וװיטאָק פון דער אונטערדריקטער
א האַרץ װאָס פילט יעדן שמערץ,

מענטשהייט"*).
ש .י .האָט געקענט
|
אַראָפּוואַרפן ,נאָר אויך
אויך קושן און האַלדזן,
ווען ער האָט באַקעמפט
מיט וועלכן ער האָט זיך
*)+

אֲֵיפי,

ניט בלויז האָסן נאָר אויך שטאַרק ליב האָבן; ניט בלוין
הויך אַרויפהײבן; ניט בלויז בייסן ,רייסן שטיקער ,נאָר
זיין פּען איז געווען איינגעטונקט אין נאַל און ווערמוט,
זיינע שונאים אוֹן ממילא ,די שונאים פון דעם אירעאַל
אידענטיפיצירט ,זיין פּען איז אָבער ,געווען אייננעטונקט

 1892,בודער

 31,אָטטי

.21

ש.

יאַנאצַװסטי

--

זײןץ לעבן,

קעמפן

אט

שאַפן

אין האָניק און פּאַרפומירטן בוימל ווען ער האָט געמאָלן די בילדער
פריינד און ,ממילא ,די פריינד פון די אונטערדריקטע.

312

פון זיינע

אָט אין אַ בילד ניט פון קיין ,גדול" נאָר פון אַ ,וואוילן" מענטשן און,
מיט וויפל האַרציקייט און פיינעם נעפיל אין עס געמאָלן.
,און אַז איך האַלט שוין דערביי ,קאָן איך זיך ניט צוריקהאַלטן פון זאָגן אַ
פּאָר ווערטער ווענן נעטערן ,דעם ניט נאָר ליבעסװוערטיקן ,נאָר אויך דעם גרויסן
מענטשן ,װאָס האָט געשפּילט אַ גרויסע ראָל אין אונדזער לעבן ,ווען מיר זיינען
|
נאָך געווען אַזױי יונג ,און אויך אין אונדזער אַלגעמיינער באַװעגוננג.
עדשטנס ,איז ער געווען ,וי מע זאָנט ,אַ מענטש אַ זייד .דאָס איז געווען

אַ נאַטור װאָס האָט איבערנעפלאָסן
האַפטיקייט אפילו
האָב געטראָפן ביי
איך האָב געקענט,
זיין קרעמל?
האָבן מיר גענאָסן

מיט ליבע צו זיינע מיטמענטשן.

זיין ערנ-

צו די ביטערסטע קעננער איז געווען ווירקלעך אַזאַ ,װאָס איך
זייער װייניק מענטשן ,אפילו צווישן די סאַמע בעסטע וועמען
|
איז געווען פֿאַר אַ סך פון אונדז די הויפּטקװאַרטיר .דאָרט
די העכסטע מענטשן-פריינדלעכקייט; און נאָר גערן פלעגן מיר

דאָרט פאַרברענגען ,צונויפקלייבנדיק זיך הינטערן קרעמל אין אַ קליינעם צימער..
אַחוץ זיין גרויס האַרץ אין נעטער געווען אַ מענטש ..,פון גאַנץ פעסטע איבער-
ציינונגען .ער האָט געהאַסט דעם רעליניעזן אַבערגלױבן בתכלית השנאה; און אַ
באַקעמפער פון רעליניע איזן ער געבליבן אויף זיין נאַנצן לעבן ..,אוֹן כאָטש ער
האָט שטאַרק געהאַלטן פון דער ,פאַ"ש" ,אַלס קאַמף-און אויפקלערונגס-ארנאַן
דאָך האָט ע ר ,אין די לעצטע פּאַר יאָר ,אויך צו מיר געהאָט תרעומות ,הלמאי
איך באַקעמף ניט רעליניע און נאַציאַנאַליזם אַזױ שטאַרק וי איך װאָלט עס
געקאַנט און געדאַרפט ,לויט זיין מיינונג ,טאָן,

ווען ער איז געװאָרן שפּעטער אויף עטלעכע יאָר צייט דער פאַרװאַלטער
פון דער ,צוקונפט" ...האָט ער ממש אַװעקגעלײגט דאָס לעבן פאַר דעם זשור-
נאַל ,גאָר אָפּט האָט ער ניט גענומען דאָס געהאַלט װאָס אים האָט געסומט ,און
אין זיין שטוב איז קוים געווען ברויט גענוג .דאָס האָט אים נאַנץ װייניק געקי-
מערט .די הויפּטזאַך איז פאַר אים געווען ,אַז די ,צוקונפט" ...זאָל קאָנען
דערשיינען יעדן חודש ,װואָס איז דעמאָלט געווען אַ שווערע אויפנאַכע צו דער-
פילן.
יאָ ,נעטע -איז געווען אַ זעלטענער מענטש"=).
ווען ש .י .באַגעגנט אַן אמתן אידעאַליסטישן מענטשן ,ווייסט ער ,פילט ער,
אַז ער האָט באַגעגנט זיך אַליין אין א צווייטער געשטאַלט ,זיינעם אַן אייגענעם,
און ער שאַנעװעט ניט קיין ווערטער אים אויפצוזיננען אַ שבח אין די צאַרטסטע

און געפילפולסטע ווערטער און זאַצן.

|

;עס איז באמת געווען אַ גרויסער נייסטיקער נענוס צוֹ הערן אים .איך בין
*)

ש.

י ,פ"ב,

זײן .88'98

|

412

גאָר דין

אַב א

נאָך איצט מיט דער מיינונג ,אַז מאָסט איז געווען איינער פון די גרעסטע אָראַטאָרט
פון דער וועלט ,זיין יעדעס װאָרט האָט אַרײינגעדרונגען אין האַרצן .דער שטראָם
פון זיינע רייד האָט ממש מיטגעריסן ,ער אין געווען אָט פייערדיק וי צעשמאָל-
צענע לאַוע פון אַ וואולקאן ,אָט העכסט פּאָעטיש ,אַז עס איז געווען װוי אמת זיסע

מוזיק  --איבערהויפּט ווען ער האָט גערעדט וועגן דער צוקונפט -- .און אָט אין
ער געװאָרן ביטער-סאַרקאַסטיש ,ווען ער האָט געשילדערט די פירער פוֹן דער
איצטיקער ארדענונג .זיין נאַנצן גרימצאָרן האָט ער אױיסגענאָסן אויף דעם דייט-
שישן קייסער און זיין נאַנצער משפּחה ,אַזױ אַז דער עולם האָט זיך ממש גנע-
טרייסלט פון נעלעכטער ,זיינע ביטערע פיילן פון סאַרקאַזם האָבן אויך נעטראָפֿן
די דייטשישע סאַציאַל-דעמאַקראַטן .יאָ ,דאָס איז געווען מיין גרעסטער גייסטיקער

|

גענוס צו הערן אים רעדן"( .ראָרט ,ז' )301

מאָסט איז געווען דער מוסטער ,וועלכן ער האָט תמיר געהאַלטן פאַר
זיינע גייסטיקע אוינן .שילדערנריק מאָסטן ,מאָלט ער ,אין אַ געוויסער מאָס ,זיך
אַליין וי אַ רעדנער און פּראָפּאַנאַנדיסט,

ט.

|

|

מאַנסטראַציעט  --פּאָליטישע און אַנטי-דעליניעוע
דע

ערשטער מאַי
;די עננלישע אַרבעטער ...האָבן באַשלאָסן ,כדי ניט צו פאַרלירן אַ טאָג
אַרבעט און צוליבכ אַנדערע מאָטיוון ...צו פייערן דעם ערשטן זונטיק אין מאַי
(דעם 7טן מאַי) װאָס איך האָב דעמאָלט באַטראַכט פאַר אַן אמתן פאַרראַט צום
ערשטן מאַײגעדאַנק בפרט ,און אציונםטערנאַציאַנאַלן פּראָלעטריאַט בכלל ,איך
האָב דעפאָלט באַשלאָסן ,אַז ,...די יידישע אַרכעטער דאַרפן דעמאָנסטרירן דעם
ערשטן מאַי ,מיין נדופּע ,נאַטירלעך ,איז געווען איינפאַרשטאַנען מיט מיר ,און
איך און נאָך אַ פֹּאַר גענאָסן האָבן זיך אַװעקגעלאָזט צו די מיטינגען פון די
יידישע יוניאָנס אַניטירן פאַר אַן ערשטער מאַײדעמאָנסטראַציע"=).
אין ,אַ"פ" איז פאַרעפנטלעכט ,דער מאַניפּעסט צום ערשטן מאַי  8081צוֹ
אַלע  יידישע אַרבעטער" .דער מאַניפעסט ,פאַרשטייט זיך ,איז פאַרפאַסט פון
ש .י-ן מיר ברענגען אן אויסצוג:
,דער ערשטער מאַי שטייט ביי דער טיר ,נאָך עטלעכע טעג אוֹן עס װעט
קומען דער טאָג ,װאָס דאַרף זיין זייער הייליק און טייער ביי די אַרבעטער פון
דער נאַנצער וװועלט ...ער (דער ערשטער מאַי) װעקט אין אונדז דעראינערונגען

*)5

דאָרט ,ז' .122

ש.

יאַנאַװסטי

---

זײײך לעבן,

קעמפן

אט

שאַפן

512

פון דעם אומשולדיקן ,הייליקן אַרבעטער-בלוט ,װאָס איז פאַרגאָסן געװאָרן יענעם
טאָג ...עס שטייען פאַר אונדזערע אויגן ,װי לעבעדיקע די טויטע פון די ערשטע
מאַיען אין פּאַריז ,אין רוים ,אין מאַדריד ,און ענדלעך זעען מיר מיט אונדזער
נייסט די תליות אין שיקאַנע ,אױיף וועלכע אונדזערע נרויסע מענער ,אמתע אַר-
כעטער-פריינד ,הויכן אויס זייער לעצטן אָטעם ,און מיר זאָגן זיך :דער דאָזיקער
טאָג איז באַשפּריצט מיט בלוט פון די בעסטע און איידלסטע מענטשן ,װאָס האָבן
נעקעמפט און געליטן פאר דעם אמת ! מיט דעם טויט פון די דאָזיקע העלדן האָט
דאָס אינטערנאַציאַנאַלע טינערטום גערעכנט צו דערשטיקן יעדן גייסט פון פריי-

הייט ..,און גראָד אין אט דעם טאָג איז פון דער גרעסטער וויכטיקייט פֿאַר די
אַרבעטער צו ווייזן זייערע בלוטזיינער ,אַז כאָטש זיי האָבן אױיפגעהאַנגען ,דער-
שטיקט ,געשאָסן ,פאַרקאַרצערט די בעסטע פריינד זייערע ,דאָך די זאַך פּאַר וועל-
כער יענע העלדן זיינען געשטאָרבן ,לעבט ,פלאַמט אין זייערע מוחות און הערצער,
און זיי וועלן נישט אויפנעבן דעם דאָזיקן קאַמף ביז זיי װועלן נישט זיגן ,מיר
מוזן ווייזן יענע בלוטדורשטיקע חיות ,אַז מיר האָבן נישט פאַרגעסן און קענען
| נישט פאַרגעסן יענע איידעלע מענטשן ,װאָס זיינען געגאַנגען די ערשטע אין פייער,
אַז מיר געדענקען זיי ,מיר פאַרערן זיי מיט אונדזער דערקלערן ,אַז דער ערשטער
מאַי איז אַ יוס'טוב בײ די אַרבעטער ,וייל אין יענעם טאָג זיינען געפאַלן די

איידעלסטע און בעסטע צווישן אונדז ,אָנהייבנדיק דעם קאַמף ,װאָס מע רופט
("פ"
סאַציאַלע רעװאָלוציע" .א

 ,3981וומער  2261 ,61אַפּריל)

ש .י .האָט זיך באַמיט מיט כ? הכוחות ,אַז די יידישע אַרבעטער זאָלן אַרויס-
ווייזן זייער סאַָלידאַריטעט צווישן זיך און זייער אָנגעשלאָסנקײט אין דער אינ-
טערנאַציאַנאַלער אַרבעטערשאַפט .ער האָט געהאָפט אַז אזא דעמאַנסטראציע
,וויצסיסטעם" װאָס האָט געהערשט אין
װאָלט דערנענטערט דעם טאָג ווען די ש
דעם שניידערשן ,שוסטערשן און אַנדערע פאַכן ,װעט ווערן אָפּגעשאַפּט .זאָל די
יידישע אַרבעטערשאַפט ,אָט דער פּינמיי ווייזן דעם ריז ,דער ענגלישער אַרבעטער"
שאַפט ,דעם וועג צו זיין באַפדרײיאונג און דינען וי דער אַװאַנגאַרד פון דער
מאַכטיקער שטרייטנדיקער אַרמײי .די דעמאַנסטראַנטן װעלן מאַרשירן צו הייד-

פּאַרק ,וואו אַ גרויסער מאַסן-מיטינג

וועט אָפּנעהאַלטן ווערן ,אויף װעלכן עס

וועלן רעדן איך ,קראָפּאָטקין ,לואיזע מישעל? און פאַרשיידענע יוניאָן-פירער .זאָגן
רעם אמת אַז מיר האָט גאַנץ שטאַרק דאָס האַר'ץ געשראָקן :װאָס װעט זיין ,אַז
קיינער פון די יידישע אַרבעטער װועט נישט קומען? דאָס װעט דאָך זיין דער
בעסטער סימן ,אַז מיר זיינען באַנקראָט ,אַז מיר האָבן נישט דעם מינדסטן איינ-
פלוס אויף די יידישע אַרבעטער ,און איך זאָג אייך ,אַז איך האָב יענע נאַכט ,ערב

דעם ערשטן מאַי ,מיט אַן אויג נישט צונעמאַכט .און ווען איך בין אױיפגעשטאַנען
אין דער פרי (מאָנטיק) און א קוק געטאָן אויפן הימל דורכן פענצטער און נעזען

וי פאַרװאָלקנט ער איז ,איז מיר ווירקלעך דאָס חאַרץ איינגעפאַלן"*).
*)+
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אַָבט

גאָה דין

די דעמאַנסטראַציע איז געווען אַ גרויסער דערפאָלג.
זי ווערט באַשריבן מיט גרויסער באַגייסטערונג אין ,אַ"פ" פון סטן מאַי
ניין ,אַזא דערפאָלנ האָבן מיר נישט דערװאַרט ...מיר האָבן באַשטימט
געוואוסט ,אַז מיר האָבן צו רעכענען אויף  ,001העכסטנס  081אַנטשלאָסענע

אַרבעטער ,װאָס װעלן האָבן דעם מוט אין אַ מאַנטיק אַװעקצואװאַרפן זייערע
פּלעצער און אַרױיס אין די גאַסן צו דעמאַנסטרירן זייער פיינדשאַפט צו דער איצ-
און ,אַז אַלע אַרבעטער פון דער גאַנצער
טיקער אַזױ גערופענער אַרדענונג...

וועלט זיינען פאַרברידערט און אייניק אין איין וואונטש און איין שטרעבן אַראָפּ-

צואװואַרפן פון זיך די פּאַראַזיטן ,ואָס האָבן געזויגן זייער בלוט,.
געדענקט זשע !  008יידישע אַרבעטער האָבן געהאָט דעם מוט אַועקצוֹא-
וואַרפן זייערע װערקשטאַטן אין אַ מיטן טאָג ,כדי צו דעמאַנסטדירן די פעסטקייט.
פון זייערע איבערציינוננען  --דער דאָזיקער פאַקט פאַרדינט פארשריבן צו ווערן
מיט גאָלדענע אותיות אין דער געשיכטע פון דער סאַציאַליסטישעראַנאַרכיס-
טישער באַווענונג אין ענגלאַנד ..,באַלד האָט פריינד וועס געעפנט דעם מיטיננ
מיט אװַאַרעמער רעדע אין עננליש  ...אויפן וועג האָבן מיר זיך פֿאַראייניקט
מיט דעם ,סליפּער-מאַכער-יוניאָן" .  .אַזױ אין אַ מחנה פון איבער  008מאַן
האָכן מיר מאַרשירט איבער די נאָסן פון יידישן קװואַרטאַל ...פון דאָרטן זיינען
מיר אַװעק אין הייד-פּאַרק ,און מיר מוזן זאָנן ,אַז צום ערשטן מאָל ,זינט מיר
נעדענקען ,האָבן די אַנאַרכיסטן געהאַט אַזאַ צאַלרייכן און ענטוזיאַסטישן עולם,
אפילו די קאַפּיטאַליסטישע צייטוננען מוזן צוגעבן ,אַז דער מיטינג איז געווען
אַ דערפאָלן"*),

יום כיפּור
דער קאַמף ואָס די ראַדיקאַלן האָבן עפורט ,אַזױי פאַרביטערט קענן רעליגיע אין
האַרץ פון דער קירך ,דאָס הייסט
אייגנטלעך געווען געצילט איבערהויפּט אין
די ראַדיקאַלן האָבן באַקעמפט איוסט שוצראָרעלע רעליגיע ,רעליניע װאָס איז פאַר-
טראָטן פון אַן אנשטאַלט .װאָס איז קאַנסערװאַטיוו ,טראַדיציאַנעל ,שטיצט דעם
סטאַטוס-קוואָ ,איז אַריינגענלידערט אין דעם עקזיסטירנדיקן איינשטעל און גיט
אים אַ מעטאַפיזישע ,ריכטיקער אמַיסטישע באַרעכטיקונג ,אַ געטלעכע סאַנקציע.
דאָס איז געווען בעיקר אַ סאַציאַלער קאַמף .און אפילו די אויפקלערערישע
אַרבעט ,װאָס איז אָנגעפירט געװאָרן אַרום דעם הויפּטפּונקט גאָט ,האָט אוֹיך
געקראָגן אַ סאַציאַלע באַפאַרבוננ ,אויב נאָט איז דער הערשער פון דער וװעלט,

לכן האַלט ער מיט די הערשערס אויף דער וועלט .מע האָט אים אפילו אייננע-
שפּאַנט אין רײיטװאָגן
*)+

אַיפ",

פון דער זעלבסטהערשוננ, :איין גאָט אין הימל? און איין
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צאַר אויף דעד רוסישער ערד" .און אַמאַליקע הערשער האָכן זיך דאָך תמיד
דערקלערט פאַר נעטער ,פּאָליטיק בכלל איז א געצנדינערישע אינסטיטוציע.
הוין דעם קומט דאָ צו דער מאָמענט פון בעטן זיך ,תחנונים בעטן ,מתפּלל
זיין ,ווערן און זיין אַ נכנע ,און אָט די פּסיכאָלאָגיע פון רעזיננאַציע ,פון נאַכניבז-

:קייט צום שיקזאַל ,צו דער השנחה אויך בנונע עקאָנאָמישע אָנגעלעננהייטן שאַפט

דעם ב
,עטלער?-טיפּ ,נישט דעם טראַציקן קעמפער ,װאָס נעמט וי מיט געװאַלט,
רייסט אַרױיס מיט כוח ,זיין מזל-ברכה ,מערכה פון דער האַנט פון פאַטום ,שטעלמ
זיך אַנטקעגן און קעמפט ,דער קירכן-קולט ,אַריינגערעכנט די סינאַנאַנע אין איר
,ינטישע" פּסיכאַלאָניע.
עבודה ,האָט געשאַפן װאָס מאַרקס האָט באַצײיכנט די ה
די ראַדיקאַלן האָבן געװאָלט אַז דער עני ואביון ,דער אונטערטעניקער אַרבעטער
זאָל אויסנלייכן זיין רוקן און אויפהע-ן בעטן ,נאָר נעמען פאָדערן און טאַקע
זיך אָננעמען מיט גבורה ,זיך אָנגורטן מיט מוט ,מיט קוראַזש ,און אַרויסטרעטז
קעגן דעם סאַציאַלן סדר .דעריבער האָבן די אַנאַרכיסטן אַרױסנעטראָטן מיט אזא
שאַרפקײיט קעגן דער קירך און דער סינאַנאָגע װאָס האָט זיך נאָכגעשלעפּט נאָך
דער קירך װוי דער רוסישער שפּרוך זאָגט; וואו דאָס פערד מיט די קאָפּעטעס ,קומו

דער ראַק מיט זיינע קלאען ,אויף צו פאַרדולן די מוחות איז די סינאַנאָנע אויך אַ
די מאָזאַאישע אויפטוען אויפן געביט פון איינפירן יום-טובים אָדער באַ-

שטימטע

הנהגות

האָבן געוויינטלעך דערקלערונגען אין דער הייליקער שריפט.,

עס ווערט ס'רוב אָנגעגעבן דער טעם פון דער מצווה .שבת האָט זיין מאַטיווירונ;
,כדי עס זאָל רוען דיין שקלאַף און דיין דינסט און כדי דו זאָלסט געדענקען זיין
אַרױסגײן פון מצרים ,דאָס הויז פון קנעכטשאַפט ,דאָס איז די באַגרינדונג פוז
אָט דעם אָפּרוטאָג ,פון דער פּאַרקירצטער אַרבעטסװאָך .פַּסה  --די פייערונג פוֹן
באַפרייאונג און פון אֶנקום פון פרילינג ,שבועות  --דער יום-טוב פון שניט,
סוכות  --דער יום-טוב פון האַרבסט ,פון אַרייננעמען די תבואה אין שייער אַריין,

די טרויבן און איילבערטן אין קעלער ,די אינסטיטוציעס ,װאָס זיינען פּראָמאָזאַאיש,
עלטער פון דער ביבל-עפּאָכע ,און האָבן טיפע װאָרצלען אין דער פּאַנאַניסטישער
ציוויליזאַציע און דעם פאַרצייטיקן קולט ,האָבן נישט אין דער ביב? קיין שום
| דערקלערונגען ,זי קומען אַרונטער אונטער דער קאַטעגאָריע פון ,ח,וקה חקקתי",
עס איז אַ חוק ולא יעבור ,אַ װערדיקט,

אַ דיקטאָט װאָס האָט נישט קיין מאָט-

ווירונג .און צו אָט דער אַרכאַאישער רעליניעזער ציװיליזאַציע און פאַרצייטיקן
פּאַרמאָזאַאישן קולט געהערן די צוויי טשעקאַװע יום-טובים ראש השנה און יום"

כיפּור .זיי האָבן נישט קיין דערקלערונג און קיין באַגרינדונג אין חומש און די
יום-כיפּורדיקע עבודה טראָגט אויף זיך גוט קאַנטיקע סימנים פון אַ פאַרצייטיקן
קולט .אין דער עבודה פיגורירט דער עזאָזל
יהוה

און דעם

צוייטן

ציננבאָק

צוזאַמען מיט יהוה ,איין ציננבאָק צו

גיט מען אֶָפּ צום עזאָזל ,אַזאַ

שד אָדער גאָט

פון מדבר .נאָר אַמאָל איז יום-כיפּור נגעווען דער פריילעכסטער טאָג ביי די פאַך-

אבא
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יידן ,דאָס איז געווען

דער

טאָג ווען די סיידלעך

גאָרדין,
פלעגן

און בחורים

אַרױיס אין .וויינגערטנער און פלענן קלייבן חתנים און כלות"*).
ביי אונדז איז דער טאָג געװאָרן אַ טאָג פון וויינען און קלאָגן און יאָמערן
און זיך בעטן ביים רבונו של עולם ,וי ביי אַ גזלן ,אַ גוט קוויטל .אנב עס איז
מערקווירדיק װאָס די דראַמאַטיזאַציע פון די צוויי יום-טובים ,װי זי ווערט גע"

געבן אין די אגדתות פון תלמוד ,דאָס משפּטן יעדן יחיד און אַרױסגעבן דעם

פּסק-דין אין געשריפטס און נאָך דעם עס אונטערשרייבן ,ווייזט דייטלעך ,אַז מיר

האָבן צו טאָן מיט אַ געמיינדע װאָס פּאַרנעמט זיך מיט מסחר און אין גוט

באַהאַװונט מיט געשריבענע צוזאָגן און התחייבותן .מע קען נישט טרויען אויפן
װאָרט ,מע דאַרף אַרױסגעבן אַ שטר ,אָנגעשריבן שװאַרץ אויף וייסם .מע קען
קיינעם נישט טרויען אפילו נישט דעם רבונו-של-עולם .מע דאַרף קריגן אַ כתיבה
וחתימה טובה ,אַ שריפט מיט אַן אונטערשריפט ,מע נעמט נישט אָן זיין װאָרט,
ער קען נאָך חרטה האָבן .מע דאַרף זיך באַװאָרענען.
אַזױ אַז עס איז גאַנץ פאַרשטענדלעך ,פאַר װאָס די יידישע ראַדיקאַלן האָבן
קאַנצענטרירט זייער הוױיפּט-אַטאַקע אויף אָט די צוויי ציטאַדעלן פון דער איינ-
געפונדעוועטער אינסטיטוציאַנעלער רעליניע ,װאָס האָבן זיך אַזױ טיף אַרײנ-
געװאָרצלט אין באָדן פון יידישקייט אַז אפילו אין אַמעריקע ביי די
װאָס היטן שוין נישט אָפּ כמעט קיין שום יום טובים ,ווערט אָט דער
נאָך אַלץ אָפּגעהיט מיט גרויס פּאָמפּע און אַ סך צערעמאָניעס ,שולן און
זואָס פּוסטעווען אַ גאַנצן יאָר וװערן אָנגעפילט צוֹ קאַפּאַציטעט אין

,פרייע,,
צוילינג
טעמפּלען
די צויי

פורכטזאַמע טעג.
|
אַזױ אַז די יום-כיפּור-בעלער ,די צו להכעים-טועכצן זיינען געווען אַ געוויסע
צייט אַן אומבאַדינגטער טייל פון די אַנטידעליגיעזע אַרױסטרעטן
דערהויפּט אַנאַרכיסטן ,װי עקסטרעמע ראַדיקאַלן,

פון ראַדיקאַלן,

"ַ,פ? לייענען מיר אַ לייטאַרטיק?ל אונטערן קעפּל ר,אש-השנה":
אין א

,אָ ,יידישע ברידער-אַרבעטער! דאָס איז נישט אַן אייבערשטער גאָט ,װאָס
שרייבט אייך אָן ,װאָס פאַר אַ יאָר איר זאָלט האָבן .ניין ,דאָס איז אַ גאַנץ
אַנדערער נאָט ,אַן ערדישער ,און זיין נאָמען איז מאַמאָן !
| ער שרייבט אייך אָן ,אַז זרח דער שניידער . . .זאָל אָט דעם יאָר שטאַרבן
ער
פון דער דער ;

שרייבט

ווערן פון הונגער,

זאָלן אַרױסגעװאָרפן

קאַלטער פינצטערער

נאָס...

עס אָן ,אַן זיין אלמנה
ער שרייבט

װערן

און יתומים

באָרװעס

זאָלן געשװאָלן

און נאַקעט

עס אֶָן ,אַז הונדערטער

אין דער

קוילן-גרעבער

זאָלן דערשטיקט ווערן לעבעדיקערהייט אין זייערע שוואַרצע קברים!   ..אַזױ לאַנג
וי ער (דער גאָט מאַמאָן) עקזיסטירט ,בלייבט ער דער אַלמעכטיקער .מע מוז
פון אים אין נאַנצן פּטור ווערן ,ווען מע יל נישט ליידן מער פון זיינע מערי

דערישע .פאָרשריפטן ,דאָס איז דער איינציקער וואונטש ,די איינציקע האָפענונג,
*)

תחעבית

כ"ו.

/
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װאָס באַגײיסטערט די הערצער פון די אַנאַרכיסטן . . .די צייט איז נישט ווייט ,ווען
יעדער מענטש װועט נישט דאַרפן אויסקוקן ביז מע וװועט אים עפּעס פאַרשרייבן,
וי ער זאָל לעבן ,נייערט ער אַליין ,וי אַ מענטש מיט אַ ווילן און פאַרשטאַנד ,װעט
זיין דער פאַרשרייבער פון זיין איינענעם שיקזאַל",( .א"פ" ,2981 ,נומצער )72
דער הויפּטמאָטיוו אין אַרטיק? איז ווילן ,קאַמף קענן אונטערטעניקייט צום
צרהדיקן שיקזאַל פון אַרבעטער,
אוֹן אָט אין אַ קורצע פּראָקלאַמאַציע ,אָפּנעדרוקט כלומרשט װי אַ מעפ-
דונג ,מיט קידוש-לבנה-אותיות עס זאָל זיך װאַרפן אין די אוינן און קיין זייענער
זאל נישט קענען פאַרביינן און נישט באַמערקן,
,אַלע יידן װאָס זענען ערלעכע מענטשן און האָבן נאָך דערצו אַ ביס? מאַר
אין קאָפּ ועלן ווייכן פון די שולן װי פון אַ פּעסט .אַנשטאָט צו גיין אַהין ,וועלן
זיי צו כל-נדרי זיין אין ב
,ערנער-סטריט קלוב" וואו דער חזן װועט זיין ש .יאַ-
גאָווסקי .אֶנהייב אַכט אַ זיינער אין אֶוונט .און צו מוסף און נעילה ועלן זיי

|קומען אין (אָנגעגעבן דעם לאָקאַל) .. .וואו די פאָלגנדיקע רעדנער וועלן תפילה
טאָןן ...מיר וועלן אויך נישט אַרױסװאַרפן די װאָס װעלן קומען
אונטערן אָרעם .אַרבעטער ,קומט אין מאַסן!" =)
עס איז אויך גלייך נאָך דעם פאַראַן אַ לייטאַרטיק?ל אונטערן
כיפּור",

מיט אַ טלית
נאָמען

,יום'

,דער גאַנצער יום-כיפור אין איצט אַרונטערנעזונקען צו א שענדלעכער
צערעמאָניע ,דער שענדלעכער היפּאָקריטיזם ווערט פּראַקטיצירט אין אָט דעם
טאָג ...וועלכן ווירקלעך-ערלעכן מענטשן װעט נישט אָפּעקלען אַזאַ שענדלעכע
קאָמעדיע ? אָ ,איר היפּאָקריטן ,מיר קענען אייך ! מיר ווייסן װאָס פאַר אַ שווינד-
לער איר זיים אַ גאַנצן יאָר און מיר זיינען שוין נישט אַזױ נאַריש צו דענקען,
אַז פּלוצלונג אין איין טאָג קענט איר וװערן אַזױ גוט און פרום; ענדלעך זיינען

מיר פריי פון די קייטן ,אין וועלכע איר האָט אונדז נעפּענטעט און גראָד דעם

יוֹם-כיפּור װועלן מיר אויסנוצן כדי נאָך פיל פיל קרבנות אַרױסצורײיסן פון אייערע
לאַפּעס")== .
עס אין

אַ סאַציאַלער

עקאָנאָמישפּאָליטישער

קאַמף,

װאָס

ווערט

געפירט

אַרום אַ סאַציאַל-דעליניעזער אינסטיטוציע .די יידישע אמונה ,וי אַלע רעליניעס,
איז פאַלסיפיצירט געװאָרן .דאָס מאָזאַָאישע געזעץ האָט באַשטרעבט צו שאַפן אַן

אַרבעטאָרישע געמיינדע" וי מע זעט עס גאַנץ קלאָר פון דעם געבאָט װאָס איז

גאַנין פּראַמינענט אין דעקאַלאָג; ,זעקס טעג זאָלסטו אַרבעטן "...און דער כונד
מיט יהוהן איז געשלאָסן אויף אַרבעט"? ***) .און װאָס האָט די געשװאָרענע רע-

ליגיע געמאַכט פון דעם ? אַנשטאָט צו שטעלן דעם פולן טראָפּ אי אויף אַרבעט
*)
*)

)*

אֲ"בי,

1892,

.טרָאר

אָבוח דרבי

נומצער
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|
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גאָה ד יו

,ענעראַל-סטרייק"
און אי אויף אויפהערן צו אַרבעטן ,סמרייקן וי אַן אָנדענק פון ג
געפירט געװאָרן פון די יידן ,די שקלאַפן ,אין מצרים ,אָדער היסטאָריש
װאָס איז
האָכן זיי געשטעלט דעם גאַנצן טראָפּ אויפן רוטאָג ,איננאָי
אָדער ענענדאָריש,

רירנדיק די חשיבות פו אַרבעט אַזױ אַז דער אמתער מיין פון שבת האָט זיך אין

צן פאַרלאָרן אין אַ מיסטיפיקאַציעדפאַרזעעניש .דער דעקאַלאָג גיט אונדו ביידע
נאַנ
דער װוירטשאַפט ,אַרבעט און אָפּשטעל פון אַרבעט .אָבער פון דעם
פּאָלוסן פון
ָט זיך די אָרטאָדאָקסיע געמאַכט נישט ויסנדיק און דער רייכער ,וויכטיקער
הא
זינען פון שבת

וי אַ קאָמעמאָראַציע

פון אַ גענעראַלֿ-סטרײיק

איז

לחלוטין

פאַרי

איינער פון די

צוות-עשה,
מַ
שוואונדן װי אויך דער געבאָט צו אַרבעטן װאָס אין א
צען געבאָטן איז אָפּנעװישט געװאָרן נישט צו באַמערקן אים.
ס אין אַ קנאַפּער חידוש ,װאָס די יידישע אַנאַרכיסטן האָבן אַזױ פּראָפעטיש
ע
געברענט מיט גרימצאָרן קעגן די היפּאָקריטישע פאַלסיפיקאַציעס פון דער סינאַי
גאָנע און דעם אַראָפּפירן רעליגיע פון די רעלסן פון יושר ,גערעכטיקייט ,גוטם"
 .קייט און זי אַרויפשטעלן פאַרברעכעריש אויף פּוסטער פרומקייט װאָס קומם אֶבּ
מיט שהי-פּהי .זי רוקט אונטער סוראָגאַטן פון ,בין אָדם למקום" ,פּוסטע צע'
,ין אָדם לחברו".
רעמאַניעס און ריטואַלן אַנשטאָט דעם װויכטיקן ב
י יום-כיפּוד-בעלער און די ברויזנדיקע דעמאָנסטראַציעס קעגן די פרומאַקעס
ד
זיינען געווען אַ טייל פון קלאַסנקאַמף װאָס איז אַריבער די גרענעצן פון ווערק"

שטאָט און האָט פאַרכאַפּט די שולֿ.
ָט איז אַן אַרטיקל געשריבן פון ס .פרימאַן ,יאַנאָװוסקיס מיטקעמפער ,ער
א
שטדייכט אונטער מיט זיין גאַנצן כוח דעם קלאַסנקאַמף-כאַראַקטער פון דעם
שטרייט קעגן יום-כיפּור .די סינאַנאַנע וי יעדע עקזיסטירנדיקע אינסטיטוציע
האָט געטראָגן אויף זיך בולטע סימנים פון א געזעלשאַפט װאָס אין איינגעטיילט
אין קלאַסן ,אין דעם גאַנצן אויפפיר ,אין דער מזרח-װואַנט פון די פּני ,אין דעם
יף ,אין דעם באַטאָנען כסדר ,בעבור שנדב" האָט געשטעקט דער
עליות-פאַרקױ
אַנטאַנאָניזם פון די רייכע קעגן די אָרעמע.
ב,אַלד קומט ווידער יום-כיפּור און די שולן וועלן זיין געפּאַקט .אויך דאָרטן,
אין דעם הייליקן הויז פון נאָט ,וואו אַלע ,זאָגט מען אונדז ,זיינען גלייך ,אויך
דאָרטן װעט זיך באַלד דעם באַאָבאַכטער װאַרפן אין די אוינן דער קלאַסן-אונטערי
שייד פון אונדזער פאַרדאָרבענער געזעלשאַפט .אױבנאָן ,גאַנץ געראַם ,שיין גע'
קליידט ,מיט זיידענע טליתים ,געפּוצט מיט זילבער ,זיצן אונדזערע מייסטערם,
אָפּגעפרעסענע בייכער ,מיט רויטע קאַרקן אַנגעזויגן פון אַרבעטערס פּראַצע .זיצן
,ויסנעשוויצטע" שקלאַפן
זיי פונאַנדערגעשפּרײיט און װאַרפן אַ בליק אויף זייערע א
װאָס שטייען צוזאַמענגעפּאַקט װי אַ טשערעדע שעפּסן לעבן טיר .,און עס הערט
,ויסגעשוויצטע" שקלאַפן ,אַ געשריי און אַ געויין,
זיך אַ טרויער-געשריי פוֹן די א
װאָס קען נאָר אַרױיס פון די צעלעכערטע הערצער פון די ,װאָס ליידן אַ גאַנ'ן
יאָר ,פוֹן די װאָס הונגערן און לאָזן הונגערן זייערע יונגע קינדער ,די צוקונפטיקע
שקלאַפן .און װאָס בֿעט די מענגע מענטשן ? דאָס שטיקל טרוקענע ברויט ,װאָם
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פעלט זיי אַ גאַנץ יאָר ,אָ ,וי בלינד זיי זיינען ! דער גאָט װאָס האָט די מעגלעם-
| קיים זיי צו געבן ברויט ,שטייט גאָר אױיבנאָן .אין זיינע הענט פינן די שליסלען
פון די שפּייכלערס ,װאָס דער אַרבעטער האָט אָנגעפילט מיט זיין פּראַצע ...ער
האָט די מעגלעכקייט אַרויסצונעמען דעם אַרבעטער דאָס געזונט ,אים צו לאָזן
,שוויצן"  02 ,81שעה אַ טאָג; ער האָט די מעגלעכקייט צו לאָזן פאַרהוֹנגערן
טויזנטער פאַמיליעס און ער האָט די דעה צו זאָנן ווער עס זאָל אַרכעטן און ווער

נישט,

אוֹן די מאַסע בלינדע .אַרבעטער

יה
די באַרױבטע

און נירערגעשלאָגענע

גיסן

עס טרערן און מיט דער פויסט װאָס דאַרף ליגן אויף די קעפּ פון זייערע באַלע-
באַטים קלאַפּן זיי זיך אין האַרצן און שרייען ,אִשמנו".

,גולנו",,.

|

די באַרויבטע

שרייען:

|

און דער יום-כיפּור גייט פּאַדביי .אויסגעשוויצט און אויסגעהונגערט קומען
די אַרבעטער אַהים און אַ סך פון זיי געפינען נישט אפילו קיין שטיקל ברויט
מיט װאָס דעם הונגער צו שטילן ,די רייכע גייען אויך אַהיים מיט נייע פּלענער
וי מאָרגן צו זיינן דאָס בלוט פון די אַרבעטער,
|

מיט דעם ענדיקט זיך דער יום-הדין פון די פּאַנאַטיקער און גלייביקע אָבער

נישם אַזוֹ פאַר די
אַנטװיקלטע אַרבעטער ,זייער יום-כיפּור איזן נאָך נישט גע
קומען; זייער יום-ה
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ַרטיקט אין זייערע מוֹחוֹת ,און 8
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עם יום-הדין װעט דער אַרבעטער נישט
אַפּעלִירן צו די גע
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ע
ר
אונטן .ער װעט נישט שטיין פאַרהונגער
אין שול און בעטן
.
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!
.
.
.
,
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י
י
ן
ש
ו
ל װעט זיין די באַריקאַדע און זיין הילף
די ביקט ,און פו
ן
ד
ע
ם
ה
י
י
ל
י
ק
ן
א
ָ
ר
ט
ס
װעט ער וװאַרֹפן זיינע קוילן אין די רייען

פון זיינע אונטערדריקער ,אין יענעם טאָג װעט ער נישט בעטלען נאָר קעמפן...

שטאָלץ
װעט ער דעמאָלט זיין ,..און ווען דער שופר פון פרייהייט װועט שאַפן
וועט ד
י
מ
ע
נ
ט
ש
ה
י
י
ט
ד
ע
ר
װ
א
ַ
כ
ן צו אַ גייעם לעבן ,צו אַ לעבן פון פרידן און נלִיק"*),
ד
ע
ר
ק
א
ַ
מ
ף
ווערט געפירט ניט קענן רעליניאָזיטעט ,אפילו ניט קענן רעליגיע,
נאָר קעגן
דער קירך ,קעגן דער סינאַנאָגע ,װאָס סאַנקציאַנירט די צעטיילונג אויף
קלאַסן ,באַ
רעכטיקט אָדער זאָנט א װאָרט ניט קענן עקספּלאָאַטאַציע ,קעגן דער
פינאַגאָגע ,וואו די עקספּלאַאַטאַטאָרן פאַרנעמען דעם אויבנאָן .,דער קאַמף ווערט
בפירוש געפירט קעגן די גייסטלעכע װאָס זיינען פּריװױילעגירט און קענן די רבנים,
װאָס גייען האַנט אין האַנט מיט די נגידים.
|
אין אַ קאָרעספּאַנדענץ פון פילאדעלפ
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געשלעג מיט די פרומאַקעס װאָס האָבן גע
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ש
ט
ע
ר
ן
ד
א
ָ
ס
ד
ו
ר
כ
פ
י
ר
ן אַ יוֹם-

כיפּור-באַל ,הערט זיך נאָר צום סוף אַ פרידלעכער

הומאַניסטישער טאָן .אָכער

דער שרייבער מיט זיין װאַרעמער ווענדונג צו די פרומע האָט אין זינען די
פֿאַרפירטע קבצנים ,װאָס זענען פרום על פּי טעות ,ווייל זיי באַגרייפן ניט אַן די
קאַנאַניזירטע פרומקייט איז געאַקערט מיט איר שאַרפן שפּיץ קענן די ארעמע.
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גאָרדין

און באַפרייען.
און אָט זֵיי װאָלט ער ועלן מחזיר למוטב זיין" ,פּראָסט אויפקלערן
אָ,רעמע ארטאָדאָקסן  . . .מיר באַדויערן אייך וי אַ פאָטער זיין קראַנק
קינד ,ניט אייך צן באַקעמפן איז אונדזער מיין ,נייערט אייך צו באַפרייען איז

אונדזער נליק"*),

|

דער אַדיעקטיו  אָרעמע" דאַרף גענומען וערן אויך אין זיין עקאָנאָמישן
טייטש ,און דעמאָלט פאַלט אַװעק די פיינדשאַפט פון קלאָס צו קלאָס און עס
באַהױפּט זיך אַ געפיל פון רחמנות צום ,פינצטערלינג".
אָבער בכלל אין דער קאַמף פון די אַנאַרכיסטן געפירט געװאָרן ניט אַזױ
קעגן דעם קיניגרייך פון הימל װי קעגן דעם קיניגרייך פוֹן גאָט-מאַמאָן אויף דער
|
ערד און זיינע פאָרשטייער ,די געלטזעק.
דאָס איז ניט געווען קיין טעאָלאָניש-מעטאַפיזישע דעבאַטע ,דאָס אין געווען
נאַקעטער האַרבער קלאַסנקאַמף.
דער נגעשריי פון הונגעריקן רוסישן פּויער פאַר ערד האָט געפירט באַקונינס
,אָט און שטאָט?; און דער הונגער-געשריי פון
פּען ,ווען ער האָט געשריבן זיין ג
יידישן אַרבעטער-שניידער ואָס איז פאַרחושכט געװאָרן אונטער דעם שויצי
סיסטעם האָט אַרױיסנגערעדט פון ש .י .אין זיינע כלכנדרי-גאָט-לעסטערנדיקע
|
דצ שות,

*)

דאָרט ,2981 ,נוצער .03

ש.

יאַנאַװסקי

זיין לעכן ,קעמפן און שאפן

פערטער טייל

רעט

ש .יאַנאָװוסקי און די ,פרייע אַרבעמטער שמימן"

2 62ככה

אין אָנהייב פון  9081האָב איך מיט מיין פרוי און אונדזערע צוויי טעב-

טערלעך פאַרלאָזן לאַנדאָן (און זיינען אָנגעקומען קיין ניו-יאָרק) ,וואו עס האָבן

אויף מיר נעװאַרט גאָר נייע דערפאַרונגען (ש .יאַנאָווסקי ,ע
,רשטע יאָר פון יידישן
פרייהייטלעכן

סאָציאַליזם",

ז' .)659

אינהאַלט  -פאַרצייכן
קבלת-פּנים און רעדט  == --חי = == יח חיד זי דיה הז הי

280 -- 4

ליקװידאַציע יש דיה ייה דיה הש דיי זי דחי ייה דיה דייה דייה

298 -- 0

יט

2980 -- 98

אונטערזוכונג  --אַ זעץ מיט דיר == == = = חי == = =

209 -- 0

,די פרייע געזעלשאַפּט? חיש דיי דיה ייד ייה הי יי ידי די

243 -- 9

ש .י .ווערם רעדאַקטאָר פון דער ,פאַ"ש" דחי הש חייה היה =

243 -- 9

דאָס ערשטע יאַר חי זי הי יייז הי די חי דיי יי ייה יה

280 -- 1

מה נאכל? װאָס איז מכוח עסן? יאר

+ 4

צוויי נייע מיטאַרבעטער א

א

יי

286 -- 0

דזשאָלגאַטשעס אַטענטאַט חיק החך חי חשה זיך חיש ייה חי יה

208 -- 8

קריג ,פרידן און קריג יחה שש דיה חחה חחח החה יחה דחת יש

217 -- 38

קישענאַוער פּאָגראם א גאט אע א

א

א יי

282 -- 7

אויפקלערונג אַנשטאָט מיליטאַנטישקײיט -- -- -- --

1280 -- 2

פאַ"ש-קולט  = =-דיי דוד ידי ייז ייה דח חחח ששח היח היה יי

290 -- 9

איבער די כוחות, :אַבענד-צייטונג" זי שי טיה יחה ייה =

2301 -- 0

אינטעגריטעט פון די פּראָפ' פאַראיינען די דת == = =

808 --- 1

 .ש .יאַנאָווסקי ווערזוס נאַציאַנאַליזם-טעריטאָריאַליזם --
דער באַרג-אַרױף און אַ ביסל אַראָפּ חז דח די די די =

313 -- 9
519 -- 4

רעװאַלוציאָנער ,ניט קיין בונטאַר חי זי דיה די זי ייט 7

322 -- 9

די מלהמה-יאָרן -ד די די דיה הוה דיה דיה דוה הוה דוה דיה דיה

382 -- 2

א.
קבלת פּנים און רערע
ש .יאַנאָווסקי אין געווען אין לאָנדאָןאון האָט רעדאַקטירט מיט היפפּשן
דערפאלג דעם ,אַרבעטער פריינד" ,האָבן אייניקע גענאָסן פון נידיאָרק גענומען
פירן מיט אים אונטערהאַנדלונגען מכוח דעם ,אַן ער זאָל א דיבערקומען און
איבערנעמען די רעדאַקטירונג פון דער  ,,פרייע אַרכעטער שטימע? װאָס פאַר דער
צייט פון זיין געפינען זיך אין לאָנדאָן האָט דאָ ,אין נידיאָרק ,שוין געהאַט
|
געפּאָקט און געמאָזלט,
| אַזױ וי ער האָט זיך קונה-שם געווען אַלס אַ דערפאָלגרײיכער רעדאַקטאָר
האָבן זיי גערעכנט ,אַז ער װועט זיין די פּאַסיקע פּערזאָן זי אַװעקצושטעלן אויף

דער געהעריקער ליטעראַרישער און אידעאָלאַגישער החייך.
מע האָט אים צונעשיקט אויף הוצאות-הדרך ,אוֹן ש .יאַנאָװסקי קומט צו
פאָרן ,ער איז זיכער ,אַז אַלץ איז צוגעגרייט און געפינט זיך אין דער נייטיקער

אַרדענונג .עס פעלט בלוין די געשיקטע האַנט פון אַזאַ דערפאַרענעם רעדאַלטאָר
װוי ער איז ,און די זאַך װעט אַװעקגיין ,װי אַ מזמוד .מיט אַנדערע ווערטער ,ער

קומט ,אַזױ צוֹ זאַנן ,אויף אַלעם פאַרטיקן..
עס אי

.8981

/

|

אַז ש .יאַנאָווסקי איז אָננעקומען ,האָט ער זיך ערשט דערוואוסט ,אַז זיינע
פאָרשטעלונגען וועגן דער לאַגע אַנטשפּרעבן מבל-ובל ני= -רעם ווירקלעכן צושטאַנד
פון דער װאָכנשריפט,
עס האָט זיך אַרױסגעשטעלט ,אַז די פא"ש האָט גנאָר אויפגעהערט אַרויס-
צוניין ,אַז זי האָט שוין ניט קיין לעבעדיקן אָטעם אין זיך .און אַצינד דאַרף
מען זי מחיה-חמתים זיין ,און ש ,יאַנאָוופקי דאַרףה עס ווערן דער בעל-המופת,
װואָס מע האָט אַראָפּנעבראַכט פון מעבר-לים אַריינצוכלאָזן אין מת-מצווה אנַייעם
יי
יו
:
רוח-החיים.
די פא"ש איז געווען פאַרדריקט פון אַ משא חובות ,לכן ,אויב מע ויל
זי זאָל נעמען דעכען איבער אַ נייס ,דאַרף מען פוֹן איר אַראָפּנעמען דעם באַרג
חובות װאָס דערשטיקט זי ,דאָס מיינט אַז ש ,יאַנאָווסקי דאַרף זיך גלייך אַרויס-
לאָזן אויף אַן  אַגיטאַציע-טור" איבערן לאַנד ,זיין אויפנאַבע וועט זיין קריגן
אַבאָנענטן ,שאַפן די נייטיקע געלט-מיטלען און אין אַזא מאָס ,אַז עס זאָל געבן

אבא
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גאָר דין

אַ מעגלעכקייט ניט בלויז זיך אַרומצוצאָלן ,נייערט אויך אָנצוגיין מיט דער וויי-
טערער אַרויסגעבונג פון דער צייטונג ,הכלל ,ער דאַרף ,קודם ,ווערן אַ פאַרװאָל-
טער ,אַ געלטזאַמלער ,אַן אַבאָנעמענטןאַנענט ,און ערשט שפּעטער-צו ,אַז ער
וועט זיך האָבן געספּראַװועט מיט די אַלע פּרעלימינאַרן ,װועט ער קענען ווערן דער

רעדאַקטאָר פון דער פא"ש װאָרעם וי די זאַך האַלט אין דעם געגעבענעם מאָ-
מענט איז דאָך ניטאָ קיין שריפט און ,ממילא ,אין ניטאָ װאָס צו רעדאַקטירן.
אַז ער װועט אַװעקשטעלן די צייטונג אויף די פיס ,וװועט ער קענען דערפילן זיין
הויפּט-פונקציע פון רעדאַקטאָר,
די אַלע שװועריקייטן שרעקן ש ,יאַנאָווסקין ניט אָפּ ,ער איז געוואוינט צו
אַזעלכע צרות .ער האָט געהאַט דאָס איינענע מיטן  אַרבעטער פריינד" ,ער ווייסט
אַז רעדאַקטירן אִַן אַנאַרכיסטישן אַרנאַן מיינט טאָן כ? עבודת-פּרך ,טאָן אַלץ אין

דער רעדאַקציע ,אַרום דער רעדאַקציע אפילו די עקספּעדיציע אַריינגערעכנט.
הגם ,װוי ער דריקט זיך אויס ,ער איז שוין מער ניט קיין ,פרייער פוינל",

ער איז אַ פאַמיליע-מאַן ,א בעל-מטופּ? ,אַ טאַטע פון צוויי קינדער ,אין ער נאָך
אַלץ פול ,ביז צום אַריבערגיסן

זיך ,מיט ברויזנדיקער ענערגיע און שטורעמדיקן

אָפּטימיזם .ער איז נאָך ביי זיינע כוחות פון אַ פייערשפּײיענדיקן וואולקאַן.
ער וװועט זיך פאַר קיינע הכבדות ניט אָפּשטעלן ,ער איז גרייט זיך אַרײנ-
ער
צואווארפן אין דער אַרבעט ער נלייבט אין זיינע אומאויסשעפלעכע קרעפטן,
װעט אַלְץ בייקומען ,מיט זיין מוט ,פליים ,אימפּעט און נעשיקטקייט וװועט ער
דורכברעכן די טויבע וועגט ,ער װעט באַזייטיקן אַלֶע מכשולים און שטרויבלונגען.
ער וועט אויפריכטן די ואָכנשריפט ,אויף-צו-להכעיס אַלע פּעסימיסטישע קראָען
װאָס קראַקען ווענן איר פאַרפאַלענעם אונטערנאַנג .ער וועט וייזן װאָס אָנגע-
שטרענגטע אַרבעט און איבערגעבנקייט מיט לייב און לעבן קענען אויפּטאָן.
דערווייל איז ש ,יאַנאָוװוסקי5 ,כ? הדעות ,אַ נאַסט און אַ געהויבענעם גאַסט

קומט דאָך אַ קבלת-פּנים .מאַכט מען אים אַ קבלתפּנים אין טאַליערטעאַטער,
עמך" פון שער און נאָדל,
עס קומט אַ היפּשער עוֹלם .אָבער דאָס זיינען ,
און גענאָסן פון אַ גאַנצער ואָך .די שבת-קודשדיקע אַנאַרכיסטישע אינטעלינענ-
ציע שיינט און גלאַנצט מיט איר אָפּװעזנקײט .זיי האָבן אַלטע חשבונות מיט
יאַנאָווסקין און פאַרדרוסן פון יאַנאָװסקין און זיי זיינען ניט אין א סוט צו
קומען און זיך איבערבעטן ,זיי בלייבן פאַרביטערטע ,פאַרעקשנטע קעגנערס זיינע,
זיי קענען אים ניט פאַרגעבן זיין דערפאָלג אין לאָנדאָן .זיי האַלטן בכלל ,אַז ש.
יאַנאָווסקי נעמט ניט אויס מיט זיין אויסערגעוויינטלעכער באַשאַנקענקייט ,הן

וי אַ רערנער און הן וי אַ זשורנאַליסט ,נייערט ער נעמט דעם עולם מיט זיין
טראַציקייט ,אַגרעסיווקייט און חוצפּהדיקער  איינרייסעניש" ,זיי װאָלטן ניט װעלן
זען אים ביים עמוד ,און זיי קענען ניט צולאָון דעם געדאַנק אַז ער ,אָט-דער
,איינרייסער"; זאָל נאָר פאַרנעמען דעם אויבנאָן אין דער אַנאַרכיסטישער באַ-
ווענונג ,װאָס האָט זיך דעמאָלט גאָרניט איבעריקס באַװענט...
ש .יאַנאָװוסקי האַלט אַ רעדע אויף דער קבלתפּנים-פאַרזאַמלונג .,ער באַ-
זיצט נענוג דדייסט אַרויסצוקומען אָפְן מיט זיינע איבערצייגונגען ,אַן ,פּראָפּאַ-

ש.

יאַנאַװסטי

---

זײן

לעבן,

גאַנדע דער טאַָט? טוט
פארקערט טוט פיל שאָדן,

קֶעמפן

און

ניט קיין נוטס

שאַפן

דער
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אַנאַרכיסטישער

באַװענונג,

נייערט

ודי זעלביקע געדאַנקען זיינע האָט ער אַרױסגעבראַכט מינדלעך אין לאָנדאָן
אויף די צונויפקומען און אויך שריפטלעך ,אין אַ געמילדערטער פאָרעם ,אין
,אַרבעטער פריינד" ,.די דאָזיקע אויסערונגען זיינע האָבן דאָרטן אַרויסנערופן
קעגן אים אַ היפּשע אָפּאָזיציע ,מחמת איר האָט ער צוגעשטימט צו פאַרלאָזן
לאַנדאָן און קומען קיין ניו-יאָרק ,דאָס איז נעווען איינע פון די הויפּט:סיבות
פאַר װאָס זיין אייפער פאַר דעם ,אַרבעטער פריינד" ,אַ שריפט וועלכער ער האָט
געשאַנקען זייער פיל כוחות און אנשטרענגונגען ,אין אָפּנעקילט געװאָרן צו אזא
גראַד ,אַז ער איז געווען גרייט זיך צוריקצוציען.
װאָס האָט געמאַכט ש .יאַנאָװוסקין דענקען ,אַז די גענאָסן אין ניויאָרק
זיינען אַנדערש געשטימט ,זיינען מיושבדיקער ,נעמען דעם אַנאַרכיזם מער דורב-
געטראַכט און צילבאַוואוסטזיניק װווי די לאַנדאָנער --- ,ווייס איך ניט .עס אין
דאָך דאָ און דאָרטן געווען כמעט דער איינענער מענטשן-מאַטעריאַל ,מיט דעם
אייגענעם אידעאָלאָגישן הינטערגרונט .זיי זיינען דאָך נעקומען פון די זעלביקע
ישטעט און שטעטלעך און זיך דערצוינן כמעט אויף דער אייגנענער ראַדיקאַלער
אַגיטאַציע-ליטעראַטור ,װאָס אין באַשטאַנען ס'רוב פון פלונ-בלעטלעך און מאָ:
גערע בראָשורן.
זיין רעדע איז דעם גרעסטן טייל פון די פאַרזאַמלטע גענאָסן גאָרניט
געפעלן געװאָרן ,פון ערשטן אויפטריט האָט ער זיך שוין נעשאַפן אױיסגעשפּראָ-
כענע קעגנערס,
בכלל איז ש .יאַנאָווסקי געווען אַ גרויסער בריה אין איינשאַפן זיך קעגנערס
און אפילו שונאים,
בנונע דער באַגייסטערונג פון די אָנוועזנדיקע אין קיין פונאַנדערנאַנג פון
מיינונגען ניט פאַראַן .ש .יאַנאָווסקי גיט אַליין צו ,אַז זיין רעדע האָט ניט אויס-
גענומען .זיינע אַרױסגעבראַכטע באַמערקונגען בנונע דער אַנאַרכיסטישער טאַק-
טיק ,האָבן אַרויסגערופן אַ שטאַרקע כנגדות ביי די מערסטע גענאָסן ,װאָס זיינען
אין יענע יאָרן געווען בונטאָריש געשטימט,
ש .יאַנאָווסקי האָט תופס-געווען ,אַן מע מוז צופּאַסן די מעטאָדן פון פּרײי-

דיקן

דעם

אַנאַרכיסטישן

אידעאַל צו דער אַמעריקאַנער

אומגעבונג

און אירע

אומשטאַנדן ,בעת די מערהייט פון די אַנאַרכיסטן האָבן זיך געפונען אויפן אַמע-
ריקאַנער באָדן בלויז קערפּערלעך; מיט זייער אַרט טראַכטן ,מיט זייערע געםילן,
זיינען זיי נאָך אַלץ געווען אין רוסלאַנד ,װאָס האָט געשװאַנגערט מיט רעװאָלוציע.
די גענאָסן איז שווער געווען צו פאַרשטיין ש ,יאַנאָװסקין ,וייל זיי האָבן זיך
געפונען אין אַן אַנדער געמיט-ספערע .און די רייבוננען ,צוזאַמענשטויסן ,צווישן
זיי זיינען געווען גאַנץ נאַטירלעך און פאַרשטענדלעך.
עס איז פאַררופן געװאָרן אַ מיטגלידער-מיטינג ,כדי אין אַן אייגענעם און
ענגערן קרייז זיך אויסצוטוישן מיט מיינוננען און זען צי מע קען קומען צו אַ
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גאָ רדי,

פאַרשטענדעניש ,װאָס װאָלט געבן אמַענלעכקייט צו שאַפן אַן אַלגעמײינע פּלאָט-
|
.
פאָרם,
ש ,יאַנאָווסקי האָט ביי דער געלעננהייט ווידער אַנטװיקלט ,מיט שניידנדיקער
קלאָרקייט ,זיינע געדאַנקען און האָט אַדרױסגעבראַכט נאַנץ בולט זיין נענאַטיוע

|

שטעלונג צו דער ,חייליקער" דאַנמע פון דער דעמאָלטיקער אַנאַרכיסטישער טאַק-
|
0
ּ,ראָפּאַנאַנדע דער טאָט",
טיק ,פ
דער רעזולטאַט איז נעור , .כערך ,דער איינענער וי ביים קבלתפּנים-צו-
נויפקום ,די צוחעערס זיינען ניט געווען איינשטימיק מיט אים ,ער איז ניט נע ווען
ככוח זיי איבערצייגן אין דער גערעכטיקייט פון זיינע באַנעמונגען.

ב.
ליקװידאַציע
די קליינע צאָל אינטעלעקטואַלן ,װאָס האָבן געטיילט די אַנאַרכיסטישע גע-
זינונג ,האָבן זיך געפילט אַנטױישט אין די ברייטע מאַסן ,װאָס האָבן זיך ניט

אָפּנערופן מיט דער דערװאַרטער

גרייטקייט אויף זייערע רופן און זייערע דע-

קלאַרירונגען פון די אַנאַרכיסטישע פּרינציפּן ,דעריבער האָבן זיי געטענהט אַז די
אַנאַרכיסטישע אידעע אין אַלנעמיין איז ניט צונענגלעך צום פּשוטן ,ניט צו-
שאַרפן ,פאַרשטאַנד פון דורכשניטלעכן אַרבעטער .לכן דאַרף מען זיך ,לחלוטין,
אָפּזאָגן פון פּלאַן אַרױסצועבן אַ פּאָפּולעדע װאָכנשריפט ,עס לוינט ניט אַרויסי
צונעבן די ,,פרייע אַרבעטער שטימע?" ,װאָרעם זי איז פאַרמשפּט סיי װוי צו בלייבן
אַ ,שטים װאָס רופט אין דער ויסטעניש" ,זי װועט קיין אָפּהילך ניט באַקומען
אין די הערצער און מוחות פוֹן די אַרבעטער-מאַסן .אוב אַזױ איז װאָס 7אַרף
מען טאָן ? מע דאַרף שאַפן אַ חודש-שריפט ,וואו דער אַנאַרכיסטישער באַנעם
פון דער סאַציאַלער פראַנע ,אין אירע ביידע אַספּעקטן פון עקאָנאָמיק און פֹּאַ-
ליטיק ,װועט קרינן זיין פאַרטיפטע באַגרינדונג ,װאָס וועט אַפּעלירן צו מענטשן
מיט אַ העכערער אינטעליגענץ.
ש .יאַנאָווסקי האָט באַקעמפט אָט די דעפיטיסטישע שטימונג .ער האָט באַ.

הױיפּט ,אַן דער אַנאַרכיזם קאָן געווינען די ברייטע

אַרבעטער-מאַסן

אויף זיין

זייט און ער װעט זיי געווינען ,ווען דער אַנאַרכיסטפּראָפּאַנאַנדיסט װועט ריירן
צו די מאַסן און שרייבן פאַר זיי אין אַ שפּראַך ,װאָס זיי קאָנען פאַרשטיין ,און
נאָך א באַדינג האָט ער נעשטעלט ,די אַנאַרכיסטן זאָלן פאַרװאַרפן די טעראָריס-
טישע מעטאָדן ,װאָס אַנשטאָט צוצוציען די ברייטע מאַסן ,שרעקן זיי זיי נאָר
אָפּ און פֿאַרטרײיבן זיי פון דער אַנאַרכיסטישער באַװעגונג.
וי שוין עטלעבע מאָל אָנגעצייכנט ,אין דאיַנאַרכיסטישע אינטעליגענציע
געווען אַנטאַנאַניסטיש געשטימט קעגן ש .יאַנאָוסקין ,און זי האָט באין-אופן
ניט געװאָלט דערלאָזן אַז ער זאָל עולה-לגדולהזיין און ווערן דער רעדאַקטאָר

ש.

יאַנאַטסקי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

טון

שאַפן

פון דעם איינציקן אַנאַרכיסטישן אָרגאַן
באַוועגונג,

און ,במילא,

|

דער

-
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פון דער

הא

מ'האָט ,אייגנטלעך ,געקאָנט ,ניט אָן גרונט ,פאַרדעכטיקן ,אַן זייער קעג-
נערשאַפּט צו אַ װאָכנשריפט איז געווען אַ סאָפיפטיצירטער מאַנעװער פּטור צו
ווערן פון ש .יאַנאָװסקי .עס װועט ניט זיין קיין פּאָפּולערער וועכנטלעכער אָרגאַן,
וװועט ש .יאַנאָווסקי ניט האָבן װאָס צו טאָן ,אַנשטאָט צו גיין אָפֹן ,מיט אַ פראָנ-
טאַלער אַטאַקע ,זיינען זיי בעסער גענאַנגען מיט חינטערוועגלעך ,אַרום און אַרום,
ש .יאַנאָווסקי ,פון זיין זייט ,האָט גאָרניט געהאַט װאָס אויסצוזעצן קעגן
אַרויסגעבן אַן אויפקלערערישע װיסנשאַפטלעכע חודש-שריפט ,ער האָט ,אָבער,

געהאַלטן ,אַז דאָס איז אַ לוקסוס-זאך פאַר דער באַװענונג ,אויפן ערשטן פּלאַן
שטייט דדירינננדיקע

אויפנאַבע

צו קרינן

אַ ברייטע

אָנהענגערשאטט

פאַר דעם

אַנאַרכיסטישן אידעאַל צווישן די אַרבעטער-מאַסן ,און ערשט דערנאָך וװועט קומען
די צייט אַרויסצוגעבן אַ שריפט פאַר די אינטעלעקטואַלן ,וואו זיי וועלן קאַנען
זיך לאָזן וואוילגיין מיט זייערע האָרשפּאַלטנדיקע חקירות און האָבן גרויס הנאה
פון זייערע טעאָרעטישע פּלפּולים .און פאַרטיפונגען .ש ,יאַנאָווסקי איז געווען אַ

פאָלקס-רעדנער און אַ פאָלקשרײבער ,ער איז ניט געווען קיין קאַבינעט-מענטש;
ער אי ניט געווען איינער פון די װאָס האָבן נערן זיך צו פֿאַרשפּאַרן אין אַ
העלפאַנט-ביין-טורעם .דווקאָ צווישן די מאַסן ,אין נעקאָך און געברויז פֿון לעבן,
האָט ער זיך געפילט אין זיין עלעמענט ,וי אַ פיש אין װאַסער.
ער האָט זיך באַצױגן אַזױ גוט װוי מיט פאַראַכט ,ניט בלויז מיט ביטול ,צו
ביט.ל,נים? אינטעליגענטן ,װאָס װאָלטן וועלן אַנטלויפן פון לעבן ,זיך פאַר-
ד
רוקן ערגעץ אין אַ ווינקל און ,פּראַװען שבת פאַר זיך" ,אָדער זיך פּרענלען אין
איינענעם ,אינטעלינענטישן? שמאַלץ.
ניט לאַנג איבערלייגנדיק זיך  ---קווענקלעניש איז געווען פרעמר זיין כאַ-
ראַקטער ,האָט ער זיך אַ נעם געטאָן צו דער אַרבעט .װאָס שווערער די אונטער-
געמונג ,אַלין אָנלאָקנדיקער אין זי פאַר אים געווען .װאָס גרעסער די אָפּאָזיציע,
אַליץן דערמוטיקטער ,אויפגעװואַכטער האָט ער זיך געפילט .ער האָט געהאַט אַזױי
גערן אַ .ווערטער-שטרייט ,אַן אידעען-קאַמף .אָן אַ געפעכט אין אים געווען לאַנו-
|
ווייליק,
ל|אָנדאָן ,איז געווען
איינער פון די מאָטיוון ,װאָס ער ניט אָן פאַר פאַ
דאָס ,װאָס די סאַציאַפ-דעמאַקראַטן מיט זייערע אָרגאַנע= אָבן  .אַרױיסגעצויגן
פון לאַנדאָן און אַריבעד קיין ניװו-יאָרק ,ער האָט מער ניט נעהאַט מיט וועמע;
זיך צוֹ קרינן-פּאָלעמיזירן,

די אָפּאָזיציע פון אדיינטעלעקטואַלן
אים סטימולירט אָנצוגיין
געהאָט צו אונטערנעמען
זיגן ,ער האָט געהאַלטן,
עב אין פולן פּשט פון

האָט ש ,יאַנאָװוסקין צוגענעבן חשס

מיט דער אַרבעט ,וי ער פאַרשטײיט זי ,ער האָט האָלט
שווערע אויפנאַבעס ,זיך ראַנגלען מיט זיי ,קעמפן און
און האָט עס אַרױסגעזאָנט ביי יעדער נעלעגנהייט ,אַז
װאָרט מיינט בייקומען שטערונגען ,באַזייטיקן .מכשולים,

אַראָפּראַמען שטרויכלונג-שטיינער

פון וועג ,קעמפן

מיט

כשרע

מיטלען

סעגן

אַ ב א
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אָפּאָזיציאָנערן און שונאים ,און אַרויסקומען צום סבואףַקרױינט

ין
ר ה
גאָ

מיט נצחון,

ער האָט אונטערגענומען אַ טור איבערן לאַנד ,ער אין אַרױסגעפאָרן פּראָ-
פּאַגאַנדירן זיינע אויפפאַסונגען פון אַנאַרכיזם און אַנאַרכיסטישער טאַקטיק און
צו דער איינענער צייט ,זען שאַפן די נייטיקע נעלט-מיטלען פאַר דער באַנייאונג
פון דער פא"ש ,מע האָט געמוזט ,קודם כל ,באַצאָלן די אַרבעטער-זעצער ,וועמעז

מ'איז געבליבן שולדיק פאַר אַרבעט ,און דאָס איז געווען אַ חוב ,װאָס מע האָט
דאָס ווייטערדיקע

געמוזט סילוקן .,דערצו גייט ער שאַפן אַ פאָנד צו פאַרזיכערן
רענולערע דערשיינען פון דער אַנאַרכיסטישער ואָכנשריפט,
ש .יאַנאָווסקי ,דער אומדערמידלעכער אַרבעטער און באַגײיסטערטער טרוי-
מער ,האָט זיך אַרױסגעלאָזן אין וועג מיט גרויסע אַמביציעס און פאַרמעסטוננען.
ער גייט אייננעמען די יידישע אַמעריקע פאַרן אַנאַרכיזם .ער גייט עס טאָן מיט

דעם געווער ,װאָס ער פאַרמאָגט אין אַ געניגנדיקער מאָס ,און דאָס אין זיין
איבערציינטקייט
פייערדיק װאָרט,
האַמער אויף די
און בייסנדיקער

אין דער ריכטיקייט פון זיין אויסטייטש פון אַנאַרכיזם ,ייין
זיין לאָנישער אַרגומענט ,װאָס לאָזט זיך אַראָפּ וי אַ שווע-ער
טעמפּע קעפּ פון זיינע אָפּאָנענטן ,זיין שאַרפער ,וי אַ חלף ,ווייך
סאַרקאַזם.

ער איז אָבער ווייטער פוֹן פּיטסבורג ניט פאַרפאָרן .,ער האָט גלייך באַגריפן
אַז דעם טור האָט ער אונטערגענומען צו געאיילט ,פאַר דער פּאַסנדיקער צייט ,אֶן
דער נייטיקער צוגרייטונג,
װאָס פאַר אַ זינען האָט צו גיין זוכן אַנהענגער און געלט-מיטלען אין דער
,רעמד" ,ווען ניו-יאָרק נופאָ שטייט אומבאַרירט! ניהיאָרק ,אַזאַ נרויס און
פ
ברייט פעלד פאַר פּראָפּאַנאַנדע ,איז אומבאַאַרבעט ,מע דאַרף אָנהייבן פוֹן  דאָס
נאָענטע" .ער האָט שנעל תופס-נעווען ,אַז די איניציאַטיוו אין דער אויפלעבונג,
אַקטיוויזירונג פוֹן דער באַװעגונג דאַרף קומען ניט אַנדערש וי פון צענטער,
פון דער מעטראָפּאָליע ,פון דעם װאַכיקן ניו יאָרק און ניט פון דער ,פאַרשלאָ-
פענער? פּראָווינץ ,װאָס איז מסונל נאָכצוטאָן ,נאָכצופאָלנן ,אָבער ניט זיין די
אָנפירערין ,די פאָרויסגייערין ,ער האָט זיך געכאַפּט ,אַז עס עקזיסטירן אימיטאַציע
פּונקטן און דאָס זיינען די כרכים ,די הויפּטשטעט פון לאַנד ,װאָס עס ווערט אין
זיי געטאָן ,ווערט נאָכגעמאַכט פון דער באַפעלקערונג פון די קלענערע שטעט און
ישובים ,פון צענטער צענייען זיך די קרייזן איבערן גאַנצן אויבערפלאַך-שטח און

קומען אָן אַזש אין לעצטן ,ווייטסטן העק.
ש .יאַנאָווסקי שרייבט:
;איך האָב באַלד איינגעזען ,אַז ביז עס װעט ניט אויפלעבן די אַנאַרכיסטישע
באַוועגונג אין ניו-יאָרק קאָן מען ניט דערװואַרטן עטװאָס ממשותדיקעס פון דער
פּראָווינץ" (ש .יאַנאָוסקי, ,די ערשטע צװאַנציק יאָר פ,רייע אַרבעטער שטימע",

פא"ש62 ,טן אָקט' .)8291

:

,איך האָב דעריבער זיך באַלד צוריקנגעקערט ,האָב אָפּגעגעבן מיין באַריכט
צו דער גרופּע און זיי געזאָנט ,אַז איך האָב נעפונען אַ בית-עולם אַנשטאָט אַ
באַווענוננ"( .דארט),

ש.

יאַנאַװסטי

--

זײן

לעבן ,קעמפו

שאטן

אט
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דאַרף מען ,הייסט עס ,אָנהייבן אַ גרויסע אויפטוערישע אַקציע אין ניודיאָרק.

אָבער דאָ טוט זיך עס עפּעס ניט .די הענט הייבן זיך ניט ,די אָפּאָזיציע צו אים
איז צו שטאַרק ,ער האָט ניט גענוג אָנהענגערס אָדער סימפּאַטיקערס
העלפן אַרױסשלעפּן דעם באַװעגונגס-װאַנן פון זומפּ פון אַפּאַטיע
אָבער ער איזן דאָך אַן איש המעשה ,ער קאָן ניט בלייבן
אָדער אַהער אָדער אַהין ,אָבער רירן זיך דאַרף מען ,בשום אופן

װאָס זאָלן אים
און דעפיטיזם,
לאַנג פּאַסיו.
ניט טאָפּטשען

זיך אויף איין פּלאַץ .מאַכט ער אַ פאָרשלאג ,מע זאָל פאַרקויפן די דרוקעריי ,װאָס
האָט זיך געפונען אין אַ קעלער ,פאַר וועלכן מע האָט געצאָלט רענט .װי קליין
די סומע פון דירח-געלט אין ניט געווען ,אָבער אַן אויסגאַבע אין דאָך עס געווען,
און אַן אויסנאַבע איז ניט קיין הכנסה .אַז מע װועט פאַרקויפן די דרוקעריי ווע
מען טרעפן צוויי פיינלען מיט איין שאָס :מע וועט פּטור ווערן פון אַן אומזיסטער
הוצאה; און מע װועט קאָנען מיט די באַקומענע פון דער מכירה געלטער אָפּצאָלן
אַ טייל פון די חובות,
זיין פאָרשלאַג ווערט אָנגענומען .אָט-אַזױ גייט ש .יאַנאװסקיס מיסיע
אַריבער אין איר קעגנזאַץ .ניט װוילנדיק ווערט ער דער ,ליקװידאַטאָר" פון דער
גאַנצער אונטערנעמונג .ער איז געקומען אויפלעבן די פא"ש ,אָבער די אומ-
שטענדן האָבן זיך אַזױ א דריי געטאָן ,אַז ער דאַרף נאָר גיין צוֹ איר לוויה,
בייוואוינען איר קבורה און אַליין אויך צואװאַרפן אַ לאָפּעטע ערד ...אָן אַן
אייגענער דרוקעריי װאָס פאַר אַ שאַנסן זיינען דאָ זי אַמאָל איבער אַ נייס אַרױסד
צונעבן ! דער אַקט פון דרוקעריי-פאַרקױף איז געווען אַ באַװײז אַז מע גים זי
אויף ,מע באַגראָבט יעדע האָפּענונג זי ווען עס איז אויפצוריכטן ,שטעלן צוריק
|
אויף די פיס,
די פא"ש האָט נגעהאַט זייער שווערע קינדער-יאָרן ,זי האָט זיך ,נעבעך ,גע-
מאַטערט ,קוים געזשיפּעט ,מע האָט זי געגרינדעט וי אַן אומפּאַרטייאישע ראַרי
קאַלע שריפט אין יאָר  ,0981אין אַ קנאַפּן יאָר האָט זי איבערגעהאַט דריי רע"
דאַקטאָרן ,אנהייב זומער האָט זי זיך אָפּגעשטעלט ,און ערשט אין פרילינג 8981
האָט מען זי צוריק גענומען אַרױסגעבן ,אָבער אָן הצלחה .איצט שטייען מיר אין
 -און זי האָט דאָס מאָל ,װי עס האָט אויסגעויזן ,לויט אַלע סימנים,8
אויסגעהויכט איר אָטעם אַזױ אַז מער װעט זי אים שוין צוריק ניט קאָנען כאַפּן.
לויט דעם דאָקטאָרישן דיאַגנאָז און פּראָננאָז איז זי געווען קאַפּוט.

=

ר מה נאכל ? װאָס איז מכוח עסן ?
וי אַזױ האָט ש .יאַנאָװסקי און זיין פאַמיליע זיך דורכגעשלאָגן פאַר אָט דער
צייט פון דער פיקװוידאַציע ?
וי ער ניט איבער ,מיט פאַרדראָס און װייטאָג ,האָט קיינער פון די גענאָסן

יי
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זיך; ניט אינטערעסירט מיט זיין חיונה-לאַגע .מע האָט אים אַרױסגעפאָדערט פון
אנא אַרויסגערופן אויף אקַלאַמפּערשט פאַרטיקער שטעלע פון אַ .רעדאַקטאָר,
== פֿון-דעםאַלעם האָט זיך ,אויסגעלאָזט אבוַידעם" ,אָבער זיך פילן פאַרפליכטעט
צו פאַזאָ,רגן .אים און זיין פאַמיליע כאָטש-בי מיט דעם עלעמענטאַרסטן ,מיט מי-

נימאַאלעער :אויסקומעניש --- ,דאָס ניט .דער ראַדיקאַלער ,קה?" קען זיין נאַנץ אָפט
אַי נאַניץ :היפּשער גזלן ,ניט פילנדיק דערביי קיין שולד ,ניט האָבנדיק קיין געוויסן-

פלאָגעניש .אָרעם ווער אין פאַ ראַכטװאַרטלעך פאַר דעם אַראָפּברענגען אים מיט

זפיאיןַמיליע ?:די גרופּע .אָבער .זי אין לאוַיזדצעשוואומענע קערפּערשאַפט ,זי איז

ניִם.קיין .יורידישע פּערזאָן ,ינא ון וועמען און ואָס צו מאָנען,
| יש יאַגאָרסקי האָט ווידניט-ווי זיך אַן עצה נגעגעבן .ער האָט פאַרענטפער-ט
די פּראַנע פון ,,מה נאכל ?" בדוחק נדו? און אויף אַן אופן ,װאָס איז ניט געווען.

אָןאַ פרכא ,לויט זיינע

געפילן און געװיסן-װאַכזאַמקײט,

מיר װעלן ברעננען זיין אייגענע דערקלערונג פאַר זיין האַנדלונג .זיין מאָ-
סיזוירונג און אינטערפּרעטאַציע איז פאַר אונדז וויכטיק ,ווייל זי װאַרפט ליכט

אויף .אַ צווייטן עפּיזאָד אין זיין ווייטערן לעבן .מיר האָבן.אין זינען זיין זאַמלען
געלט אויף אַרוסצוגעבן דריי בענד אױטאַביאָגראַפיע אָדער מעמואַרן ,אַן אונטער-
נעמונג ואס ער האָט ניט באַװויזן דורכצופירן .די אויפגעזאַמלטע סומע איז געווען -
צו קליין צו פינאַנטירן די אַרױסגעבערײ פוןדריי פולע בענד ,דערנאָך איז זי אי;
גאַנצן אָפּגעװישט געװאָרן .ער האָט דאָס נעלנ פאַרלאָרן אין אַן אומנעלונגענער
ספּעקולאַמיװו-פינאַנציעלער אָפּעראַציע .דאָס אין פאָרנעקומען אין יאָר פון אַלגע-
מיינעם קדאַך אוֹן דעפּרעסיע אין לאַנד ,אַזױ אַז עס איז געווען אַ צ
,רת-דבים"
ב
4:ער די נחמה אין געווען גאָר אַ קנאַפּע .אַלע האָבן דעמאָלט פאַרלאָרן ,גרויסע
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דורך נאַכט ,צווישן די אַלע? האָט זיך אויך

(געפונען ;יש יאַנאָווסקי .ער האָט אָנגעװאָרן זיינע איינענע אָפּנעשפּאָרטע פּֿאַ-
דאָלער און אויך די .װאָס די פּרענומעראַנטן האָבן אים געגעבן .אָבער מיר האַלט:
|
י
ביים ערְשטן עפּיזאָד,
ווען ער איז נעקומען פון לאָנדאָן האָט ער מיטגעבראַכט מיט זיך אַביסל
געקט ,װאָס .די גענאָסן פון די פאַראײיניקטע שטאַטן האָבן געהאַט איבערגעשיקט
צו אים קיין לאַנדאָן אויף אַרויסצונעבן אין אַ בוך-פאָרעם אסַעריע פון זיינע
אַדטיקלען וועגן פאַציאַליזם .און אַנאַרכיזם ,װאָס ער האָט געהאָט פאַרעפנטלעכט
אין ;אַרבעטער-פריינד" אין די עטלעכע יאָר פון זיין רעדאַקטירן אים ,אָט די פֿאָר
דאָלאַר האָט ער פאַרנוצט ,פּשוּט ,אויף קויפן עסנװאַרג פאַר זיך ,ווייב אוֹן קינדער,

עס איז געווען אַן אויסערגעוויינטלעכער פאַל פון נויט ,ער האָט זיך אַנדערש ניט /

געקענט העלפן,

אָט װאָס ער-שרייבט וועגן דעם
,איך

מוז דערקלערן

דאָ ,אַז איך האָב געוואוסט

אַז מיין

האַנדלונג

איז

גאָרניט געווען קיין קאָרעקטע .איך דענק ,אז קיינער טאָר ניט באַנוצן זיך פאַר זיין
אייגענעם געברויך מיט געלטער ,װאָס זיינען ניט זיינע .,איך האָב זיך עס מתיר
געמאַכט ,ווייל איך האָב זיך אַנדערש ניט געקענט העלפן .,.אגב האָב איך גע-

ש.

יטנאַװסטי

ײײן

--

לעבן,

טעמפן

אט
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רעכנט ,בין איך דאָך דער אױיטאָר פון דעם בוך (װאָס האָט געדאַרפט דערשיינען),
בין איך דאָך באַרעכטיקט צו קריגן מיין באַלױנונג ,בקיצור ,איך האָב זיך עס
מתיר געמאַכט זייענדיק זיכער ,דאָס איך װעל שפּעטער-צו עס קענען גוטמאַבן"*=).
פאַר אים אגיעזשטאַנען

דער װאָלף און געקריצט מיט די ציין ,געװאָלט

פֿאַרצוקן זיינע קינדער ,זיין ווייב און אים אַלֵיין אויך .מיט אלע מיטלען ,װאָס
ער האָט פאַרמאָנט ,האָט ער דעם װאָלף פאַרטריבן ,און ער קען האָבן אַאַ
שטיינערן האַרץ וי צו קענען װואַרפן אין אים אַ שטיין פון פאַרדאַמונג ? ווען ער

לאָזט זיינע לייבלעכע קינדער פאַרהונגערט וערן און רירט זיך ניט צו דעם געלט,
װאָס אִיז אים נענעבן געװאָרן פאַר דעם צוועק פון אַרויסגעבן אַ בוך ,ד"ה ,צו-
שטעלן שבּייז פאַר די גייסטיקע קינדער זיינע ,װאָס לעכצן נאָך אידעאָלאָנישער
נערונג ,הוננערן נאָך דעם אַנאַרכיסטישן ואָרט ,װאָלט ער דען ניט פאַרדאמט

געװאָרן פון יעדן פאָטער בר-דעת ?! די דילעמע איז געװען:

לאָזן הונגערן זי

ע ? און ער האָט באַשלאָסן אַז יענע ,ד"ה ,די גייסטיק הונגעריקע ,קענען
אָדער ינע
צואו אַרטן,זייער נויט איז ניט אַזױי דרינננדיק ,וי די נויט װאָס האָט געהערשט
אין = הויזגעזינד ,און אויב דאָ איז באַגאַנגען געװאָרן אן אומקאָרעקטקײט,

וי ער באַצײיכנט זיין האַנדלונג ,איז זי זייכער אַ פאַרגעבלעכע ,און ווען ער פאַר-
אכזרט זיין האַרץ און לאָזט די קינדער
ברעכן ,אַן אומפאַרגעבלעכע זינד,

הוננערן,

װאָלט ער באַנאַנגען
|

אַ פאַר-

דער צווייטער עפּיזאָד איז געווען ,פון איין זייט ,האַרכער ,אָבער דערפאַר,

פון דער צווייטער זייט ,מילדער ,ווייל דאָס אָנפּאַרטרױטע געלט -- ,אייגנטלעך
געלט אַדװאַנסירט פון די קויפערס פון זיינע מעמואַרן-ביכער ,װאָס האָבן גע
דאַרפט דערשיינען און װאָלטן דערשינען ,ווען דער מכשול פּאַסירט ניט -- ,אין
ניט אויסגעגעבן געװאָרן ,ניט פאַרברויכט געװארן פאַר איינענעם נוצן ,נייערט
אינוועסטירט געװאָרן מיט דער כוונה אוֹן אין דער דערװאַרטונג צו קענען רעאַ-
ליזירן אַ ריווח ,ואָס װאָײַט דערמענלעכן דעם דורכפיר פון דער פאַרלענערישער

|

אונטערנעמונג,

אין ביידע פאַלן איז עס געווען אַן אַקט פון אויסלייעניש .אין ערשטן פאַל
מיט דעם פעסטן באַשלוס אומצוקערן דעם קרן ,אין צוייטן פאַל אָפּצונעבן דעם
קרן מיט אַן עודף.
אָבער
איבער

בנונע

דרייסיק

אט דעם צווייטן

יאָר מיט

דערווייל שטייען

6

עפּיזאָד

זיינען

מיר

פאַרלאָפן

אין

פאָרוֹיס

א סמיטשעק.

מיר אין מיטן ,8081

*) ש ,* .אדי ערשטע צװאַוציק יאָר ,פרײע אַרבעטער
אָקטי .8291

שטימע" ,פּט"ט,
|

 8ב א

636

 1א רריג

ד.
אונטערזוכונג  --אַ זעיץ .מיט דער מיר
ווען ש .יאַנאָווסקי האָט נעזען װוי שטאַרק די אָפּאָזיציע איז קעגן אים ,איז
ער נעקומען צום שלוס ,אַז ער דאַרף אַרנאַניזאַציאָנע? אנהייבן פוֹן בראשית,
ער קען זיך ניט פאַרלאָזן אויף די עקזיסטירנדיקע גרופּן ,ער מון אַליין שאַפן א
פּ,ערכאַנאַל-פעסטונג" ,װאָס זאָל באַשטײן פון זיינע געציילטע אָבער אומװאַקל-
דיקע ,אױיסגעשפּראָכענע אַנהענגערס .מיט זיי װועט ער זיין בכוחה עפּעס אויפ-

צוטאָן.

|

|

ער האָט געגרינדעט אַזאַ גרופּע .זי האָט זיך אַ נאָמען געגעבן דער ,נייער/
דור" ,ניט יונגער דור ,נייערט דווקא ,נייער דור" ,מיט די ,יוננע" אין דער באַ-
וועגונג ,װאָס זיינען געווען צו ראשיק און צו היציק ,צוֹ עקסטרעם אין זייער;ץ
קאַמף-מעטאָדן ,האָט ער קיין ,שלום-בית? ניט געהאַט .זיי האָבן אים באַקעמפט,
און ער האָט זִיך פאַרהאַלטן צו זיי מיט ביטול ,ער האָט זיי גערופן די ,יינגלעך".
האָט ער שוין אין אַ מזלדיקער שעה אַן אייגענע אַרנאַנזאַציע .דאַרף מען
דאָדך עפּעס נעמען טאָן ,מענטשן זיינען נעמאַכט פון גראָבן מעטאַל ,ניט פון קיין

גאָלד און ניט פון קיין זילבער ,אַז מע לאָזט זיי לינן אָן עפּעס טאָן ,ווע-ן זי
פאַרזשאַװערט.
שיקט אים צו ,ממש,

די ,השנחה

עליונה"

|
אַ פיין שטיקל

אַרבעט ,פּונקט

לויט זיין געשמאַק נאָך און אויך לויט זיינע דערפאַרונגען אין לאַנדאָן ,וואר
ער האָט דורך דעם ,אַרבעטער פריינד" געהאַלטן אַ װאַכזאַם אוינ אויף די טע-
טיקייטן פון די יידישע יוניאָנס און זיישרע פירערס ,אַכטונג-נענעבן זיי זאָלן ניט
געשטרויכלט ווערן אין ד,יני ממונות" ,אין קאָרופּציע ,אין פאַרטאַכלעוען סטרייק-
געלטער און ענלעכע מיסברויכונגען.
עס מאַכט זיך גראָד אַזױי אַז אין דער צייט ,ווען ער און זיין ,נייער דור"
זיינען געווען גערן עפּעס צו אונטערנעמען ,טאָן נוצלעכע נגעזעלשאַפטלעכע אַרבעט,
איז פיליפ קראַנץ אַרױיס מיט אַ שאַרפער אַטאַקע אויף מ ,שעהנפעלד ,דעם אָנ.
פידער פון אַ שניידער-יוניאָן ,אין דער סאַציאַליסטישער  אַרבעטער צייטוננ" האָט
קראַנץ באַשולדיקט שעהנפעלדן אין ניט קיין קלענערן פאַרברעכן ,וי אין פאַר-
קויפן אַ סטרייק און צעראַבעװען די סטרייקערס טאַסע פון דער יוניאָן,
ש .יאַנאָווסקי האָט קיין צופי? צוטרוי צו דעם פאַציאַל-דדעמאָקראַטישן אֶר-

נאַן ניט געהאַָט .חוץ דעם האָט ער געהאַט מיט קראַנצן

עטלעכע חשבונות

נאָך

פון לאָנדאָן .קראַנץ האָט אים קריטיקירט ,און ער האָט קראַנצן אויך ניט געשאַ-

נעוועט .האָט ש .יאַנאָווסקי באַשלאָסן אַז מע דאַרף די געלעגנהייט ניט דורכלאָזן,
נאָר זיך נעמען אונטערזוכן דעם סקאַנדאַל און זען צי איז עס טאַקע ,הכצעקתה",
צי זיינען טאַקע די מיסברויכן אַזױי הימל-שרייענדיק ,אַז זיי זאָלן באַרעכטיקן
קראַנצס אֶנגריף אויף דעם פירער פון דעד שניידער-יוניאָן.
ש .יאַנאָווסקי האָט געהאַט אַ חשד אַז דער בייזער אָנפּאַל קומט פון דעם,

ש.

יאַנאָװסטי

--

זײן לעבן,

קעמפן

און

שטפן

'
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װאָס שעהנפעלד האָט ניט געלאָזן די סאַציאַל-דעמאָקראַטן זיך צעליינן אין דער
יוגיאָן און נעמען דאָרט באַלעבאַטעװען ,און קראַנצס בלבולים זיינען דיקטירט

פון כעס און פאַרביטערטקייט

קעגן יענעמס

װאָגן זיך שטעלן

קעגן די סאַציאַל-

דעמאָקראַטן ,די גאָט-געזאַלבטע פאַרזאָרגערס פון אַרבעטער קלאַס,

|

| הכלל ,ש .יאַנאָװסקי מיט דעם צושטים און הילף פון דעם ,נייער דור"
װאַרפס זיך אַריין אין דער מיזאַמער ,און ווייט ניט דאַנקבאַרער ,אַרבעט פון אונ-
טערזוכן די ביכער און די חשבונות פון די סטרייק-געלטער ,אייננאַמעס און אויס-
גאַבעס .די רעוויזיע פון די ביכער האָט ש .יאַנאָוסקי אַלֵיין דורכגעפירט .אָבעד
קען מען זיך דען פאַרלאָזן אויף די טויטע ציפערן ? די בוכהאַלטעריע נופאָ קען
דאָך גריילעך זיין אגַעפעלשטע.

איז װאָס טוט מען  3דאַרף מען זיך ניט פוילן,

נאָר גיין זען די קבלות פון די סטרייסערס .דאָס מיינט גיין באַזוכן יעדן שניידער,
װאָס האָט באַקומען סטרייק-שטיצע ,אין דער יהיים און אים אויספרענן און זיך
דערקונדיקן צי זיין אונטערשריפט אין אַ ריכטיקע און צי די פאַרשריבענע סומען
שטימען פּינקטלעך אויף דער האָר מיט די ווירקלעך אויסגעטיילטע געלטערֹ: .אָס
איז געװען אַ שװערע אומאָנגענעמע שטיק אַרבעט ,און די מיטגלידער פון
;נייעם דור" האָבן זיך גוט אָנגעהאָרעװעט ,לויפנדיק די טרעפּ אַרוף און אַרֹאָפַּ,

קלאַפּנדיק אין טירן װאָס האָבן זיך גאָרניט גערן געעפנט פאַר זיי ,אין טייל.הייזער
האָבן זיי געקראָגן גאַנץ שיינע ב
,רוך-הבאָס" ,אויב ניט פון שניידער איז פון זיין
ווייבל ,גוט אָנגעזידלט און אַרױסגעטריבן, :װאָס מישן זיי זיך אין פרעמדע
שעפטן ,ראָס איז עס זייער עסק וויפל דעד .סטרייקער האָט געקראָגן?!".

גע-

אָבער די אונטערזוכונג איז פאָרט דורכגעפירט געװאָרן אויף אַ גרינטלעכן
שטייגער און געבראַכט צום ענדגילטיקן נמר,
|
אַצינד האָט ש .יאַנאָווסקי פאַררופן אַן עפנטלעכן

מיטינג אין טאלאאַ-טעאַ-

טער ,און האָט אָפּגעגעבן אַן עפנטלעכן באַריכט .װי ער האָט אויסגעפונען ,אי

נים אַלץ געווען אין נאַנצן גלאַט מיט די סטרייק-געלטער ,אָבער פיליפ קראַנץ

האָט באין-אופן ניט געהאָט קיין רעכט אַרויסצוקומען
קאַסע-פּלינדערײי

און סטרייק-פאַרקוף,

נאָך מער

מיט אַ באַשולדיקונג אין

װאָס ער האָט עס געטאָן

ניט

געמענדיק זיך די מינדסטע מי זיך צוֹ באַקענען מיט דעם פּינאַנציעלן צושטאַנד

פון דער יוניאָן.
אָם די אױיספאָרש-אַרבעט

האָט ש .יאַנאָוסקי ,דורכגעזעצט

|
מיט פיל אָנ-

שטרענג .די רעזולטאַטן ,װי ער האָט זיי אויפנענומען ,זיינען געווען העכסט
צופרידנשטעלנדיק .ער האָט בכלל געהאַלטן אַז די אַנאַרכיסטן

אַקטיוון אינטערעס

אין אַלע אָנגעלעננהייטן

דאַרפן נעמען

אַן

פון דער אָרגאַניזירטער אַרבעטע-

פּראָפּעסיאָנעלער באַװענונג ,וויי? דורך דעם וװועלן זיי קומען אין ענגער בארירונ;

מיט דער אַרבעטערשאַפט און דעם דאָזיקן קאַנטאַקט וװעלן זיי קענען אויסנוצן
פאַר דער פאַרשפּרייטונג פון דעם אַנאַרכיסטישן אידעאַל .קיין זאַך װאָס אין אין
די אינטערעסן פון די אַרבעטער טאָר ניט בלייבן פרעמד דעם אַנאַרכיסטתראָ-
פּאַגאַנדיסט,
|
|
מים דעם באַרעכטיקטן געפיל ,אַז ער האָט עפּעס דורכגעפירט פאַר װאָס עס

אבא
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גאָ הדין

קומט אים אַ יישר-כוח מצד פון דער באַוועגונג ,אין ש .יאַנאָװסקי געקומען צו
אַ גענאָסן-מיטינג ,װאָס אין אָפּנעהאַלטן געװאָר .אין  69אָרטשאַרד גאַס .ערשט

אַן אָנגעזעענער גענאָסע באַפּאַלט אים מיט די ערגסטע און גרעבסטע זידלערייען
פאַר זיין האָבן צו טאָן מיט דער שניידער-יוניאָן און דיסקרעדיטירן

דעם נאָמען

פון די אַנאַרביסטן.
|
|
די עקסטרעמיסטן אין אַנאַרכיסטישער לאַגער האָבן אין יענע יאָרן געהאַלטן

אַז די פּראָפּעסיאָנעלע באַװוענונג דאַרף זיין טאַבו פאַר אַן אוױיסגעהאַלטענעם
אַנאַרכיסט .ער טאָר זיך צו די דאָזיקע טעטיקייטן ניט צורירן ,װאָרעם לויט זייער
עצם-מהות נאָך האַלטן זיי זיך אויף פּשרות-מאַכערײ ,דינגעניש מיט די באַלע-
באַטים ,און דאָס מיינט דאָך שלום-מאַכן מיט דער עקזיסטינרדיקער סיסטעם פון
עקספּלואַטאַציע ,אַ סיסטעם װאָס מע מוז אַמשנעלסטן אַרונטעררײסן ,ניט איבער"
לאָזנדיק קיין שטיין .אויף אַ שטיין פון גאַנצן קאַפּיטאַליסטישן בנין אין וועלכן
מענטשלעכן לעבנס זיינען אַריינגעמוערט .יעדער קאָנטאַקט מיט אִט די קאָמפּראָ-
מיסלעכע אויסגלײיכענישן מיט די בלוטזייגערס ,ואָס האָט צו טאָן מיט קירצן
די שעהן פון אַרבעט און אױיסקליאַנטשן נאָך אפַּאֶר סענט װייאַ באַלױנונג פאַר
דער שקלאַפּערײ-פּראַצע איז פּשוט מטמא ,פּאַראומרייניקט ,טוט שאָדן ,שטופּט
אָפּ דעם טאָג פון פולער דערלייזונג ,װאָס װעט קומען מיט דעם פולשטענדיקן
אומשטירץ פון דעם גאַנצן עקאָנאָמישן און פּאַליטישן איינשטעל .אַרױסגײענדיק
פון אָט דעם אַרכײדאַדיקאַלן שטאַנדפּונקט האָט יענער גענאָסע אומברחמנותדיק
| אָנגעגריפן ש .יאַנאָווסקין ,זיך אַרױפגעװאָרפן אויף אים מיט די ערגסטע זלזולים,
קיינער האָט זיך פאר ש ,יאַנאָווסקין ניט אָנגענומען .קיינער האָט זיך פֿאַר
|
אים ,אויף אָט דעם מיטינג ,ניט איינגעשטעלט.
ש ,יאַנאָווסקי האָט זיך דערפילט באַליידיקט ביז צו די טיפענישן פון זיין

זעל ,ער האָט דערזען ,אַז די

,רומאַקי-
גענאָסן אין ניויאָרק זיינען נאָך פיל פ

שער" ,פאַנאַטישער ,פון די לאָנדאָנער גענאָסן .אין לאַנדאָן איז זיין פאַראינטע-
רעסירטקייט אין דער פּראָפּעסיאָנעלער באַװעגונג קיין מאָל ניט אַטאַקירט גע-
װאָרן ,און אויב אַזױ האָט ער דאָ ניט װאָס צו טאָן .אַרבעטן מיט אָט די זעלאָטן,

װאָס זייער אייפער שטייגט אַריבער דעם שכ? הישר ,איז פאַר אים אַן אוממענ-

לעכקייט .האָט ער ,פינוראַטיוו ריידנדיק ,אַ זעץ געטאָן מיט דער טיר און אין
אַװועק ניט בלוין פון דער פאַרזאַמלונג ,נייערט פוֹן דער נאַנצער באַװעגונג .ער
איז אַוועק ,וי ער האָט דעמאָלט זִיך פאָרגעשטעלט ,אויף שטענדיק ,אָפּגעשניטן,

אויס הבר !

|

|

מיר ועלן ברענגען ש .יאַנאָווסקיס אייגענע פֹּאָר ווערטער װאָס באַשרײיבן

זיין נעפי?
איך
געדופענער
יאָרק ,זיך

אין יענעם מאָמענט:
האָב מיך דעמאָלט געפילט ווירקלעך אָפּגעעקלט פון דער גאַנצער אַזוי
דעמאָלסטיקער אַנאַרכיסטישער באַװעגעכץ ....איך האָב פאַרלאָזן ניו-
אַריבערגעצויגן אין בראָנזוויל ,הויפּטזעכלעך דערפאַר װאָס רענט איז

דאָרט געווען ביליק ,און אָנגעהויבן זוכן צו ,מאַכן אַ קעבן"( .דאָרט)

/

ש .יאַנאָװסקי  --זין לעבן ,קעמפן אוו טאַפן
עס איז
נאָווסקיס

כדאי אויסצוהערן װאָס

פאַרבייזערן

זיך

און

|.982/

יוסף קאַהאַן האָט צו זאָנן וועגן:.ש; ,יא

אַװעקגײן

,אויף-תמיה".

|

ר יי

,איז ער .נאָכן צוריקקומען פון לאָנדאָן שטאַרק אַנְטוִישט געןװאָרן .אין דער
גאַנצער באַווענונג ,האָט זציוךריקגעצוינן ,אָפּנעז וכט פאַר זיך אשָטיקל באַ-
שעפטיקונג װי אַן אַגענט פון אַן אינשורענס -קאַמפּאַניע און האָט געלעבט דער

ווייטערט פון אַלץ און אַלעמען",

ה.
די פרייע נע ועל= שאם במ"

עס איז פאָרגעקומען -- ,וי זאָל מען עס באַצייכענען -- ,אַ שטורעם אין אַ.
גלאָז װאַסער ,עס האָט געפלאַקערט אַ מחלוקת צווישן די װאָס האָבן געהאַלטן,
אַז מע דאַרף האָבן אַ װאָכנשריפט ,כדי זיך צו ווענדן צו די מאַסן און צווישן
זיי פאַרשפּרײטן
די אַנאַרכיסטישע אידעע ,און די װאָס האָבן געהאַלטן ,אַז װאָס

מע דאַרף האָבן אין אַ חודש-שריפט ,איו וועלכער מע זאָל קענען קלאר מאַכָּן

דעם
אַנאַרכיסטישן געדאַנק פאַר די ,װאָס ווילן גרינטלעכער זיך פונאַנדערקלייבן
אין
ד
ע
ר
ס
א
ַ
צ
י
א
ַ
ל
ע
ר
פ
ר
א
ַ
נע און אין איר ריכטיקער לייזונג ..די ערשטע די װאַכע.

ניקעס" ,האָבן באַהױיפּט ,אַז מע דאַרף אַגיטירן ,אַזױ צו זאָגן ,אין דער ברייט;

לעצטע ,די ,חודשניקעס",
טאָן װערן אין דער טיף,
דער ,שטרייט? אין

האָבן געהאַלטן אַז די פּראָפּאַנאַנדע-אַרבעט דאַרף נעד
י
:
אָנגעגאַנגען צווישן דער נרופּע  1פראלעטאהיאט" ,די

אָנהענגערס פון אַ חודש-שריפט ,און דער גרופּע ,דעד נייער דור" ,װאָס ש ,ואַ:
גאָווסקי האָט געגרינדעט װי אַ קעגנגעוויכט ,װאָס האָט זיך געדאַרפט לייגן אוֹיף

די װאָגשאָלן פון דער באַװעגונג און אַריבערציען דאָס געוויכט פון זיינע קעגנערם,
די מיטגלידער פון ,נייעם דור? זיינען געשטאַנען שטאָל און אייזן פאַר .א
ו.
ועבנט-
לעכער צייטונג,
אק
ער
י

װי אין רוב אַזעלכע דיסקוסיעס

אונטערנעמונגען

און די מעטאָדן

און אַמפּערנישן מכוח געזעפשאַפטלעכע

װאָס דאַרפן לשם זה אָנגעװוענדט

וערן ,זיינען

ביידע צדדים געווען גערעכט .ווען עס װאָלטן געווען גענוג מיגאַנציעלעמיטקען

און פּראָפּאַגאַנדיסטישע כוחות האָט מען געדאַרפט טאָן ביידע זאַכן.

-

אָן אַ דיכטיקער אויפקלערונג פון דעם אַנאַרכיזם וי אַן אידעאַל און װי

אַ פּראַקטישן פּלאַן פאַר דער איינשטעלונג פון דער .געזעלשאַפּט און דעם פּאַסיקן
אָנגאַנג מיט אירע נייטיקע אַנשטאַלטן ,האָט מען ניט געקענט זיך פאַרחיטן פון זײ
מאָדנע עקסצעסן מצד די עמאַציאַנעלע אָנהענגערס פון דער אַנאַרכיסטישער אידעע.

; אָט די שטימונג-אַנאַרכיסטן האָבן אויפגענומען די אַנאַרכיסטישע קאָנצעפּציע
הװויפּטזעכלעך .אין איר געגאַטיוון טייל ,ד"ה זיי .האָבן באַגריפן װפאאָסַרזנייינט,
װאָס זי באַצװעקט

צו צעשטערן ,זֵיי האָבן ,אָבער ,װײיניק װאָס זיך פאַדטראָכט

|
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פּלאַץ פון די

װועגן דעם ,װאָס זי האָט בדעה אויפצובויען.
|
אַרונטערגעריסענע סאַציאַלע בנינים,
די טאַקטישע עקסטראַװאַנאַנציעס ,מיט װאָס אייניקע היצקעפּ-אַנאַרכיסטן
האָבן זיך פאַרנומען ,זיינען געקומען וי אַ פּועל-יוצא פון דעם ,װאָס די פּאָזיטיווע
זייט פון דעד אַנאַרכיסטישער דאָקטרין האָט געקראָגן פאַרהעלטענישמעסיק צו
|
ווייניק אויפמערקזאַמקײט מצר די אַנאַרכיסטישע קאָריפייען,
ש ,יאַנאָווסקי האָט באַקעמפט די ,פּראָפּאַנאַנדע דער טאט", ,מאָטיװלאָון
טעראָר" ,אָבער אָט די צו עקסטרעמע ,צו בונטאַרישע מאָסמיטלען ,װאָס אייניקעאַנאַרכיסטישע גרופּן האָבן אָנגעווענדט קענן דעם עקזיסטירנדיקן סאַציאַלן סדר,
;האָבן געהאַט איין פיבה ,און דאָס איז די איבערבאַטאַטנג פון די דעסטרוקטיווע
יפּונקטן ,מיט אַנדערע ווערטער ,די פאַרטיפונג פון דער פאַרשטענדעניש פון דעם
אַנאַרכיסטישן איבערבוי-פּלאַן איז פאַרנאַכלעסיקט געװאָרן ,דעם פולן טראָפּ האָט

ימען געשטעלט אויף דער צעשטערערישער זייט פון דער אַנאַרכיסטישער באַנע-
ימונג ,אויב דער צעשטערנדיקער גייסט  ---גענומען ניט פילאָזאָפיש ,נאָר פּראָסט
גראָב

אַלטועל-- ,

! איבערצוטראַכטן

איז

דער

בויענדיקער

וועגן די צוקונפטיקע

נייסט,

דעמאָלט

אין

ניטאָ

װאָס פיל

קאָנסטרוקטיווע פּלענער ,מע דאַרף װאָס
װוי פון זיך אֵלֵיין ,די

מער צעשטערן ,און פון די רואינען ועלן אַרויסקומען,
|
פּערפעקטע געזעלשאַפטלעכע געביידעס.
ש .יאַנאָווסקי האָט זיך נעמיט צו באַזייטיקן די שלעכטע רעזולטאַטן ,ע-
האָט אָבער געלאָזן אומנאַרירט די סיבות ,װאָס האָבן פאַראורזאַכט ,אַרויסנגערופן
די דאָזיקע רעזולטאַטן ,די דערקלערונג פאַר זיין האַלבער אַרבעט ,אין דער דאָזיי
קער ריכטונג ,דאַרף מען זוכן ,און מ'וועט זי לייבט געפינען ,אין זיין כאַראַקטער,
אין זיין אינטעלעקטועלער אויסשטאַטונג און אויך אין זיין באַנאַבטקײט ,איך

װאָלט זאָגן אַז זיין גרויסער טאַלאַנט וי אַ זשורנאַליסט-פּראָפּאַגאַנדיסט האָט באַ-

זעסן דעם מיטעלן רעגיסטער ,ניט דעם אייבערשטן און ניט דעם גאָר אונטערשטן.
ער אין געווען פּונקט צוגעפּאַסט ,סיי לויט זיינע קענטענישן און סיי לויט זיין
סטיליסטישער מייסטערשאַפט צו אַ פּאָפּולערן װאָכנבלאַט ,ניט צו קיין חודש-
שריפט און אויך ניט צו קיין טענלעכער צייטונג ,דעריבער איז ער געווען פּסיכאָ-
לאָניש ,איך האָב שיער ניט געזאָגט אָרגאַניש ,אַזױ אַנטשלאָסן פאַר אַ װאָכנ-

שריפט ,אין וועלכער ער װאָלט געקענט אויסנוצן זיינע פעאיקייטן אויפן בעסטן
אופן לטובת דער פאַרקונדיקונג פוֹן דער אַנאַרכיסטישער אידעע ,און אין געווען
נים וייניקער אַדאַמאַנטיש אַנטשלאָסן קעגן אַ חודשזשורנאַל פאַר וועלכן ער.
|
װאָלט קענען יייער וייניק לייסטן,

| = די אַמפּערנישן זיינען אָנגעגאַנגען אַ לענגערע צייט און ביי דעם אין עס
געבליבן.
די ,פרייע אַרבעטער שטימע" איז ניט דערשינען און עס זיינען ניט געווען
קיינע אויסזיכטן אַז זזיאָל אין קורצן קענען דערשיינען פוֹן דאָס ניי ,און אַזו
װוי עס האָט זיך געשאַפן ,זיך אַזױ אויסצודריקן ,א מין חלל ,אַ ליידיקער פּלאַץ,
-האָט אין דעם דאָזיקן װאַקאַנטן רוים זיך באַקװעם אַריינגעשטעלט די ,פרייע
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געזעלשאַפט" ,אַ .חודש-דשריפט אונטער דער רעדאקציע פוֹן מ .לעאָנטיעף אין ט,
|
קאַטץ.
דער חודש-זשורנאַל האָט געהאַָט אין זינען דעם בעסערן אינטעליגענטערן
לייעגער .שֶׁךְ האָט אָנגעהויבן צו דערשיינען אָקטאָבער  .8981קיין אריכות-ימים
האָט ער ניט געהאַט .בסך-הכ? האָבן באַוויזן אַרויסצוקומען אַכצן העפטן .דאָס
מיינט אַן ער האָט געהאט אַ לעבן שפּאַן פוֹן אַ יאָר און אַ האַלב .ער האָט זיך

אָפּנעשטעלט ביי אַפּריל  .79081און זיין אָפּשטעל האָט באַצייכנט דעם דורכפאַל
פון דער ,חודשדיקער שטרעבונג" ,די דאָזיקע פּעריאָדישע אויסגאַבע
נעפונען גענוג שטיצע און זי איז אונטערגענאַנגען צום פֿאַרדרוס פון
דאַקטאָרן און אַרױיסגעבערס און אויך פון דער קליינער צאָל פון אירע
אָפּשאַצערס ,װאָס זי האָט באַװיזן צוצוציען צוֹ זיך פאַר דער קורצער

האָט ניט
אירע רע-
לייענערס-
ציים פון

איר עקזיסטענץ.
אָט װאָס יוסף קאַהאַן האָט אונדז צו זאָגן װעגן דער דאָזיקער שריפט:
,וי אַ זשורנאַל פאַר אַנאַרכיסטישער אויפקלערונג און דערציאונג האָט די
,פרייע געזעלשאַפט? ריכטיק דערפילט איר אויפגאַבע און האָט געוואונען אַ גע-
וויסע אָנהענגערשאַפּט צװישן די אינטעליגענטערע גענאָסן .וען דער זשורנאַל
האָט זיך אָפּגעשטעלט ...האָט ער נאָך זיך איבערגעלאָזן אַ קרייז ,װאָס האָט
שטאַרק געבענקט נאָך אַזאַ שריפט"=).
אָבער הנם ער רימט די שריפט פאַרפעלט ער ניט אנצואוייזן איר חסרון.
זי איז געשטאַנען עפּעס װי אין דער לופטן אָדער געשװעבט אין די עולמות

העליונים און זיך געפונען אויסער היסטאָרישער צייט און געאָגראַפישן רוים.
,ער (דער זשורנאַל) האָט גאָרניט קיין שייכות צום לעבעדיקן לעבן פון
זיין צייט .אין דעם גאַנצן יאר און א האַלב ווערט ניט באַרירט קיין איין פּאַסירונג,

ואָס איזן אין יענער צייט פֿאָרגעקומען"**).

|

דאָס איז זיכער געווען אַ צו ווייטער אַװעקרוק פון פליסיקן קאָביקן לעבן
װאָס אפילו אַן אויפקלערעריש װיסנשאַפּטלעכער זשורנאַל ,וועלכער גיט זיך אֶפּ
מיט דער באַנרינדונג און באַאַרבעטונג פון דער אַנאַרכיסטישער לערע ,האָט זיך
ניט געדארפט דערלויבן ,ווייל די באַלייכטונג אוֹן דעאַגירונג אויף פאַרביילויפנ-
דיקע געזעלשאַמטלעכע געשעענישן ,װאָס ווערן געגעבן פון דעם אַנאַרכיסטישן
שטאַנדפּונקט ,ליפערן דעם דענקער-שרייבער אַנאַרכיסט געלעגנהייטן אַרויסצו-
ברענגען ,אויף קאָנקרעטע ביישפּילן ,אָנווייזונגען ,ווען אפילו בלויזן סבעמאַטישע,
וי אָנצואווענדן דעם אַנאַרכיסטישן ריכטשנור אין דעם אָריענטירן זיך אין דער
קעגנווערטיקער געזעלשאַפטלעכער ווירקלעכקייט .פון דער קעגנװאַרט לערנט מען
זייער פיל וועגן דער צוקונפט,
ש ,יאַנאָווסקי גיט אַ פאַרניכטנדיקע קדיטיק פון דער ,פרייער געזעלשאַסט",.
הנם זביאיןַשולדיקונגס-אַקט דעקט ניט אויף קיין אַנדערן פעלער אויסער דעם,
)+
+ײ) 

אַרכיסטישע
יש
יוסף קאָהטן  די ײאדג
דאָרט.

באַװעגונג

אין אמעריטע" .
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רעדאַקטאָר
װאָס ש .יי.
! ש ,י.
אינטערעסן

ר יי

א

! אַ ב א

גאָרר דין

און די לייענער" ,וואס איז געווען מ
אין כמקום פוֹן דעם ,בדיווקאַסטן"
האָט אַזױ זאַלצעדיק און פעפערדיק אָנגעפירט אין דער ,פא"ש".
באַמיט זיך מיט אַלע כוחות צו דינען די טאָג-טעגלעכע עקאַנאָמישע
פון די אַרבעטער ,אין דער קעגנװאַרט אָבער וויל ער אויך אָנגיין מיט

דער אַרבעט פון קולטיווירן ,פאַראײידעלן דעם געשמאַק פון די אַרבעטער ,פאַר-
שאַרפן יזייער חוש פאַר שיינקייט ,פאַר אַ קונסטווערק ,מיט אַנדערע ווערטער,
בעת ער פלייסט זיך זיי צו קאָרמענען מיט ברויט און פּוטער אין בוכשטעבלעכן
פּשט פון װאָרט ,יל ער זיי אויך געבן פאַרזוכן דעם טעם פון מן װאָס פאַלט
פון עסטעטיק-הימל . , .ער פילט זיך מער וי צופרידן ,כמעט נליקלעך אין די
מאָמענטן ווען אים שיינט אַז ער דערפילט אָט די דאָפּלטע שליחות מיט גרוים
אחריות און מיט ניט קיין קליינעם דערפּאָלג ,מ
,יר דענקען ...אַז די ג
,ערעכ-
טיקייט" איז ווירקלעך דאָס בעסטע װאָכנבלאַט װאָס אין ווען דערשינען אין

אַמעריקע?

(דאָױט4 ,טער יא

.))4291

אַ צאָל לייענער האָבן אַלְץ נעמיינט ,אַז ש .י .דער געוועזענער גאָר פרייער
רעדאַקט; ד פון דער ,פאַ"ש" ,קען זיך ניט פילן פריי אין דער גערעכטיקייט",

ואס איז אַ פאַכשריפט און ווערט קאַנטראָלירט פון אַ פּראָפּעסיאָנאַלן פאראיין,

אס קען זיכער ניט נאָכקומען די מאַקסימאַלע פאָדערונגען װאָס ש .י .שטעלט,
מן-חסתם ,צו אַן אַרבעטער-באַװעגונג ,און זיי האָבן עס אים געזאָגט ,אַנדערע

מיט מיטלייד ,אַנדערע מיט אויפפאָדערונג ,וי זיך רייצנדיק מיט אים,

עֶר עֶנטפעהט זיי און פאַרזיכערט זיי ,אַז ער איז אין נאַנצן פריי אין זעם
אָפּקלײב פון די אַרטיקלען װאָס ער נעמט

אָן ,וי אויך אין זיינע מיינונגס-אַרויס-

זאָגעכצן ..אָבער זיי נעמען זיין ענטפער ניט אָן פאַר גוט געלט און זיי פרעגן

איִםּ ווידע -און נאָך אמַאָל .זיי שטעלן זיך אַלץ פאָר אַז ער געפינט זיך אין
דער לאַלע פון אַ שיינעם זינגפוינל אין אַ שטייג .אָט װאָס ער שרייבט אין זיינע

ורצעַ שמועסן".

|

|

:

,דער איינציקער באַלעבאָס און דער ג
,ערעכטיקייט? אין דער רעדאַקטאָר ,ער

װאָלט ,קײַן מאָל ניט אָנגענומען די שטעלע ווען ער װאָפֿט ניט געקענט האָבן די

פולע פרייהייט אויסצודריקן און פאַרטײידיקן פראַנק און פריי װאָס ער דענקט...
גיט נאָר איז דער רעדאַקטאָר פריי ,נאָר אויִך יעדער װאָס האָט אַ מיינונגאון קען
זי מעד אָדער ווייניקער אויסדריקן און פאַרטײידיקן קען פּראַנק.און פריי באַנוצן
זיך מיט די שפּאַלטן אין דער ,גערעכטיקייט"*).
ער רעדט וועגן רעדאַקטאָר אין דער דריטער פּערזאָן ,אפילו ווען ער דופט
זיך אָן בוים אייגענעם נאָמען:
,נייי קיין העכערע וי יאַנאָװוסקי אין דער צייטונג זיינען ניטא"**).
,יֵא ,מיר זיינען פאַרקויפט מליט
ייב און לעבן צוֹ דעד אינטערנעשאָנאַל,

*)
*)+

דאָרט12 ,טער פעבראָר.
ראָרט ,פוטער אויגוסט,
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ש .יאַואָװסקי  ---זײן לעבן,

קעמפן

ר

און שאַפן

װאָלט זיך ניט דעדלויבן צו לאָזן אומאויסנענוצט ,ניט איינגעשפּאַנט
רײיטװאָנן.

2

אין אי
|

:
ש .יאַנאָװסקי ווערט רעדאַקטאָר פון דער פּאַיש
עס זיינען פאָריבער פיר יאָר ,שווערע יאָרן פאַר ש .יאַנאָווסקין .װאָס האָט
ער געטאָן פאַר חיונה-וועגן ? ער האָט גענעבן פּריװאַטע לעקציעס אין ענגליש.
ער האָט פּרובירט זיין מזל וי אַ זינגער-ניימאַשין-אַגענט ,וי אַ לייף-אינשורענס"
מאַן .ער האָט עס געטאָן מיט קליינער הצלחה און מיט גרויסער אומצופרידנקייט.
ער אין געװען אַ געבוירענער זשורנאַליסטפּראָפּאַגאַנדיסט און פאָלקס-
רעדנער .און דאָ האָט זיך אַזױ געמאַכט ,אַז ער אין פאַרפרעמדט געװאָרן פון
דער באַווענוננ .ער אין עפּעס וי אַרױסגעשטױסן ,ער ליידט פון דעם און די
באַוועגונג ,אַזױ פילט ער ,ליידט פון דעם נאָך מער,
עס מוז קומען

צו אַן איבערבעט

און אפַאַראייניקונג,

עס איז  ,9981די גענאָסן האָבן זיך אָנגענומען מיט כוחות און באַשלאָטן
|
|
אויפצולעבן די עליה-חשלומדיקע פאַ"ש,
פאַר איר רעדאַקטאָר האָבן זיי אַראָפּנעבראַכט א .פרומקינען,
עס איז אינטערעסאַנט צוֹ באַמעדקן ,אַז די גענאָסן האָבן ס'רוב זיך אָננע-
שטרענגט אַראָפּצוברעננען עמעצן פון דער פרעמד ,די אָרטיקע האָבן ניט נעפונען

קיין לייטזעליקייט אין זייערע אויגן .פּאַר דער ,װאַרחייט? האָבן זיי אויסגעשריבן
פא"ש

האָבן זיי

אַ רעדאַקטאָר פון לאַנדאָן ,גענאָסע יאַפע ,פֿאַר דער באַנײטער
|
ווידער אימפּאָרטירט א רעדאַקטאָר,
אין דעם פּרט דערמאָנען זיי די פֿאַרצייטיקע שבטים ,װאָס האָבן זייערע
פירשטן אַראָפּנעבראַכט פון פרעמדע מקומות און פרעמדע שטאַמען .דער מנהג
איז נעווען אַזױי איינגעװאַרצלט אין סאַציאַלן באָדן ,אַז דער חומשינעזעצנעבער
האָט געפונען פאַר נייטיק אָנצוזאָנן ,אַז דווקא אַן איינענעם זאָל מען אַנשטעלן
|
פאר אַ פירער (דברים י"ז ,ט"ו).
א .פרומקין איז געקומען ,אַז ער האָט זיך באַקענט מיט דער סיטואַציע און
מיט דער מחלוקת װאָס דאָ גייט אָן שוין פאַר יאָרן צווישן די ,װאַכעניקעס" און
,ח,ודשניקעם" ,האָט ער פאַרלאָזן דעם לאַנער פון די ,װאָכעניקעס" און זיי מוחל
געווען די רעדאַקטאָר-ישטעלע װאָס זיי האָבן אים אָנגעבאָטן ,און איז גאָר אַריכער
צו זייערע כנגדים ,די ,חודשניקעם".

אַצונד ,בלית ברירה ,אַז עס איז ניט געווען ווער עס זאָל וויליק זיין צו ווערן
העדאַקטאָר פון דער פא"ש איז אַ קאָמיטעט פיט ד"ר מ .קאָחן בראש
יאַנאָווסקין און אים נעמאַכט דעם אָנבאָט,

אַװעק צו

:
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אָב א

גאָ רדין

זיי האָבן אים אױיסגעזאָגט דעם אמת ,אַז זיי קומען צו אים מחמת א .פרומקין
האָט זיי פאַרלאָזן.
לכתחילה האָט ש .יאַנאָווסקי זיי אָפּגעזאָגט ,װיבאַלד קיינער איז אויף דעם
קיין בעלן ניט ,װויל ער אויך ניט .אָבער ,האשה אשר נתת עמדי" האָט אים גע-
מאַכט בייטן זיין באַשלוס ,ער האָט אַ קוק געטאָן אויף פרוי יאַנאָווסקי און ער האָם

איבערגעלייענט אין אירע בליקן און אויף איר פּנים ,אַז זי װאָלט דווקא יאָ וועלן

ער זאָל אָננעמען די שטעלע ,וועלנדיק איר צוליב-טאָן ,האָט ער גענעבן אַן אומ"
באַשטימטן ענטפער :ער װעט זיך איבערלייגן און נאָך אַ ישוב הדעת פון עטלעכע
טעג װעט ער זיי צושיקן זיין תשובה שריפטלעך.
נאָך דעם פֿאַרלױיף פון אייניקע טעג האָט ער אָנגעשריבן אַ בריוו אַדרעסירט
צו ד"ר מ .קאָהן ,אין וועלכן ער דערקלערט ,אַז ער נעמט אָן די שטעלע אויף די
פאָלגנדיקע באַדינגונגען )1 :קיינער זאָל זיך אין די רעראקציאנעלע אָנגעלעגנהייטן
ניט מישן .דאָס אָננעמען אַרטיקלען אָדער ,פאַרקערט ,אָפּװאַרפן זיי ,פאַרבראַקירן,
אין אין זיין פולשטענדיקער קאָמפּעטענץ;  )2פאַר דער רעדאַקטירונג-אַרבעט פֿאָ-

דערט ער דרייצן דאָלער אַ װאָך;  )8די שטעלונג װאָס ער װעט נעמען אין דער

פא"ש ועט זיין א פּאַזיטיווע בנוגע די אַרבעטער-יוניאַנס און א גענאַטיווע בנוגע
טעראָר און ,פּראָפּאַגאַנדע דער טאַט".

ער האָט געקראָגן צוריק אַן ענטפער פון ר"ר מ .קאָהן ,אַז די גרופּע נעמט -
אָן אַלֶע זיינע באַרינגונגען.

דער ערשטער

נומער

פון דער וידערגעבוירענער ,פא"ש"

אונטער

ש .יאַ-

נאָוופקיס רעדאַקציע דאַרף דערשיינען די ערשטע װאָך אין אָקטאָבער .9981
אַלע מכשולים זיינען באַזײיטיקט געװאָרן .,דער שיקזאַל האָט באַשלאָסן אַ
,א"ש" דאַרף רעדאַקטירט ווערן פון ש ,יאַנאָווסקין .און ער קען זיך שטעלן
די פ
לעגן אַ באַשלוס פון שיקזאל בכבודו ובעצמו! אויך אַזעלכע רעדאַקציע-שידוכים
ווערן באשטימט ,הפּנים ,אין הימל :מע רופט אויס די אוֹן די צייטונג קוסמט צו
דעם און דעם  ---באַמאַנט צו וערן..
יש .יאַנאָווסקי דערגרייכט זיין דעסטי נאַציע-פּונקט .זיינע קעננערס האָבן ניט
אויסגעפירט.
אָבער ניט בלוין זיינע פיינד זיינען געװוען קעגן דעם ,אַז עד זאָל ווערן
דער רעדאַקטאָר פון דער ,פא"ש" אויך זיינע פריינד און באַקאַנטע ,מיט ווע-
מען ער האָט זיך באַראָטן ,האָבן אים אָפּנערעדט ,געעצהט ניט צו מאַכן אָט-
דעם ריזיקאַלישן שריט .זיי האָבן אַרגומענטירט גאַנץ פּראַקטיש :עס האָט ניט
קיין זינען צו אונטערנעמען אַ זאַך ,װאָס איז זיכער פאַרמשפּט צו זיין אַ תול-
שטענדיקער דורכפאַל ,ער טאָר ניט אַװעקװאַרפן זיין באַשעפטיקונג אֵלֵס ,אינ-
שורענס-מאַן" פון װאָס ער ציט זיין חיונה ,און זיך אַרײנלאָזן אין אַזאַ פּראָ-
בלעמאַטישן עסק ,וי קאָן ער דערװאַרטן עפּעס אויפצוטאָן מיט דער ,פא"ש"
ווען ער האָט קעגן זיך די סאַציאַלידעמאַקדאַטישע באַװענונג װאָס פאַרמאָגט אי אַ
טענלעכע צייטונג און אי אַ חודש-שריפט .ווער װעט לייענען די ,פא"ש"? אויף

ש.

יאַגאָװסטי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

טון
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שאַבן

וועמען קען זי זיך שטיצן ,אויף דער אַנאַרכיסטישער באַװעגונג װאָס עקזיסטירט
:
ניט און װעט ניט עקזיסטירן?!
ער האָט זיך צו די אַלֶע פּראַקטישע ,גערעכטע פּעסימיסטישע רייד זיך ניט
צוגעהערט .אַן אינערלעכע שטים האָט אים אונטערגעזאָגט עפּעס אַנדערש .ער
האָט געהאַט אַ פאַרשטענדעניש ,װאָס ווערט דיקטירט פון אַן אַראַקלישער איני

טואיציע ,אַן אויבערפלעכלעכע פּראַקטישקײט איז ערשט אין גאַנצן אומפּראַק-
טיש .ער האָט געפילט בחוש אַז אין דער רעדאַקטירונג פון דער דאָזיקער צֵיי-
טונג באַגעגנט ער זיין ,לכך נוצרת" (פאַר דעם ביסטו באַשאַפן געװאָרן) ,ער
דערפילט זיין באַשערטע מיסיע װאָס איז אים געווען צונעשטימט פון זיין פריער

יוגנט ,ווען דער פּאַליאַקידאָקטאָר האָט אים געראַטעװעט פון באַגראָבן ווערן לע-
בעדיקערהייט)* ,
ער אין געווען אַ טגילפײביקער; :ער האָט גענלייבט באמונה שלמה אין
דער באַצװינגנדיקער קראַפט פון דעם אַנאַרכיסטישן באַנעם ,און ער האָט נאָך
שטאַרק נגענלייבט אין זיינע אייגענע כוחות ,אמת ,דער אַנאַרכיזם האָט ניט גע-
האָט קיין דערפאָלג אויף דער יידישער אַרבעטעראַס ,אָבער דאָס איז בפירוש
די שולד פון די שלעכטע ,אומקאַמפּעטענטע אויסטייטשער פון אַנאַרכיזם ,די

ריטערס פון טעראָר ,די באָמבעס-שליידערערס ,די באִיקאָטירערס פוֹן די אַרבע-
טער-יוניאַנס ,זיי ,אָט-די היצקעפּ ,האָבן אָנגעשראָקן דעם עולם ,פאַרטריבן די
אַרבעטער-מאַסן .,ער וייסט דעם סוד וי אַזױ זיי צוריקצוברענגען און איבער-
געווינען פאַר דעם שענסטן און העכסטן אידעאַל פון דער נאָרער מענטשהייט,
 -אַנאַרכיע,מע דאַרף האַלטן אין זינען ,אַן ש .יאַנאָװסקי האָט זיך אונטערגענומען
צו רעדאַקטירן אַ צייטונג ,װאָס אויסער איר נאָמען, ,פא"ש" און אַ פּאָר יאָר

פון געמאַטערט לעבן אין דער נאָר נאָענטער פאַרנאַנגענהײט ,האָט גאָרניט פֿאַר-
מאָנט,
מע האָט געדאַרפט אָנהייבן פוֹן סאַמע אָנהייב .מע האָט געמוזט ,קודם בל,
איינשטעלן אדַרוקעריי ,איינהאַנדלען שריפט ,קויפן פּרעס-מאַשינען ,פּאַפּיר ,באַ-
שטעלן זעצערס ,דינגען אפַּלאַץ און באַזאָרנן צענדליקער אַנדערע קלענערע זאַכן.
עס אין באַשלאָסן געװאָרן ,אַז די װאָכנשריפט זאָל האַלטן גאַנצע זעכצן
זייטן .קיין מיטאַרבעטערס זיינען ניט נעווען .די אינטעלעקטואַלן אין דער באַ-
וועגונג האָבן אפילו ניט נעטראַכט אויפצונעבן זייער קעגנערשאַפט ,זייער פיינד-
שאַפט ,צום רעדאַקטאָר ,און אונטער זיין רעדאַקציע האָבן זיי באין-אופן ניט
געװאָלט שרייבן .אַן אויסנאַם ,װאָס האָט באַשטעטיקט די רעג? פון כמו באִיקאָט
אָדער חרם ,איז געווען ד"ר מ ,קאָהן ,װאָס האָט זיך באַטײליקט אויך אין  אַרי
בעטער-פריינד" אונטער יאַנאָווסקיס רעדאַקציע ,ער איז געווען דער איינציקער
װאָס האָט צוגעזאָנט זיין מיטאַרבעטערשאַפּט אין דער באַנייטער ,פא"ש" ,לכן
*) ש.
802,4

יאַגואַטסטי,

יערשטב יטָרן בון יידישן

פרייהייטמלעכן

סאָבּיאַליזטײ,

זײן
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האָט עס געמיינט אַז דער רעדאַקטאָר װעט דאַרפן במעט איינער אַפֿיין אויסמילן
די צייטונג ,אָנשרייבן גאַנצע זעכצן זייטן,
|
האָט ש .יאַנאָווסקי געראָטן מע זאָל אַרוסקריגן אַנאָנסן פאַר דער צייטונג
פאַר יעדן פּרייז .עס איז ניט געגאַנגען אין דער הכנסה װאָס זיי קענען אַרינ-
טראָנן ,נאָר אין דעם דרוק-מאַטעריאַל װאָס זיי שטעלן צו און פאַרשפּאָרן אים
,לבוש-ערו-
אַרבעט .זיי העלפן באַקלײדן די נאַקעטקײט פון פּאַפּיר ,אַנאָנסן װי מ

|

מימס"  ---דאָס איז אַן אריגינעלער איינפאַפ!

אמת ,מע האָט געקאַנט אַראָפּלאָזן א פּאַר זייטלעך און מאַכן די צייטונג
אַ ביסל מאָגערער ,אָבער ש .יאַנאָווסקין איז ניט אָנגעשטאַנען צוצונעבן ,אַז אים

פאַלט שווער צו ליפערן אַזויפי? שרייבשטאָף.

דער ערשטער נומער איז דערשינען דעם -9טן אָקט'  ,9981דער רעדאַקטאָר
האָט אויסגעפילט גאַנצע צען זייטן ,פינף האָבן פאַרנומען די מעלדונגען ,אונ-
טערן קעפּל איז מיט גרויסע בוכשטאַבן געזאָגט געװאָרן כמעט אַרױספאָדערנ-
ריק :א
ַ,נאַרכיסטיש קאָמוניסטישער אָרנאַן :די מאָטאָ איז געווען, :זאָל די שטי-
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פּארסאַנס ,איינער פון די שיקאַגער מאַרטירערס ,

|

דעם נומער האָט ש .יאַנאָווסקי צוגעגרייט אין אַ פּאַר געציילטע טעג .בלויז
אַדאַנק זיין דינאַמישער אַרבעטספעאיקייט און זיין פּלאַמענדיקן ענטוזיאַזם ,און,
דערהויפּט ,זיין אַמביציע צו ווייזן זיינע קעגנערס װאָס פאַר אַ בעללספּעולה ער
איז -- ,האָט ער דאָס געקענט דורכפירן אין אַזאַ קורצער צייט,
אַז דער נומער איז אַרויס האָט די אָפּאָזיציע געקראַנן פרישן מאַטעריאַל
װאָס צו קריטיקירן ,װאָס אַרונטערצורײסן.
יעדער אָפּאַזיציאָנער האָט געזוכט
חסרונות ,פעלערן ,טעותן ,גרייזן ,און אַז מע זוכט ,נאַטירלעך ,געפינט מען ,אָבער
דער גרעסטער חסרון פון נומער איז געווען דאָס װאָס ש ,יאַנאָװסקי אין געווען
זיין רעדאַקטאָר .אַז מע האָט פיינד דעם חון ,שפּרינגט מען ניט קיין ,קרוש",
ווען ער זאָנט די ,
קדושה" וי גוט זיין קו? ננינה זאָל ניט זיין.

שׁ .יאַנאָווסקי איז דן זיינע קריטיקערס אוֹן אַרונטעררייסערס לכף זכות.
ער רעכטפאַרטיקט גרויסמוטיק די נענאַטיווע שטעלונג פון די עקסטרעמיסטן צו
אים אוֹן צו דער ריכטונג ,װאָס ער האָט פאַרטראָטן אין דער צייטונג.
ער דריקט זיך אויס אין אַ פאַרגעבערישן טאָן;
,זיי האָבן געהאט אַזאַ באַגריף וועגן אַנאַרכיזם ,אַז מיין שרייבן האָט זיי

געמוזט אויסזען וי אמתע אפּיקורסות" (דאָרט),
אַזױ וי אַ לשון ,װאָס האָט ניט קיין פעסט-געשטעלטע דעטאַליזירטע גראַ-
מאַטיק ,איז שטרעננער צום שרייבער ,מער פֿאַרלאַנגענדיק פון אים ,וי דער 9שון
װאָס אין באַזאָרנט מיט אַ פולער מאָס פון עטימאָלאַנישע און סינטאַקסישע

רעגלען ,פּונקט אַזױ איז אויך אַ לערע .ווען זי האָט ,דוכט זיך ,נאָר קיין דאָג.-

מעס ניט ,גניט זי ערשט די בעסטע נעלעגנחייט צו די פאַנאַטיקער ,אַבערגלױיבע-
רישע פּעדאַנטן ,אירע פ
,טריאַפּטשעס? ,צו פאַרשרײיען יעדן גייסטרייכן אויסטייט.

ט.

יאַגאָװסקי --

זײן

לעבן,

קעמפן

אן

שאַפן

שער פאַר אַן אָפּניינלער ,אַז אַפּיקורס ,װאָס עס איז אַ בפירושע
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מצווה צו פֿאַר

ברענען אים אויף אַ גענאַסענשאַפטלעכן אידעאָלאָנישן אויטאָדדא-פע,

|

דאָס ערשטע יאָר
ש .יאַנאָווסקי באַגרייפט גאַנץ גוט ,אַז נושא-חן זיין ביי די גענאָסן װעט
ער ניט קענען ,וויפיל ער זאָל זיך ניט מיען .ווייל די אָפּאָזיציע איז געווען נגיט
בלויז אַן אידעאָלאָגישע נייערט אויך ,און אפשר טאַקע הויפּטזעכלעך ,אַ פּער-

זענלעכע .עס האָט אָנגענומען די פאָרם פון אַ שנאת-חנם צו אים ,אַ ניט-פאַר-
גינערישע אומאַנערקענונג פון זיין רעדנער און שרייבער טאַלאַנט,
= נעמענדיק אָט-דאָס אין אָנבאַטראַכט האָט ער זיך געשטעלט די אויפגאכע
פא"ש" אַ ברייטן לייענער-קרייז ,אַזױ אַז דער לייענער-עול
צו קריגן פאַר דער ,
זאָל זיין בכוח אויסצוהאַלטן די צייטונג און זי זאָל זיך ניט נייטיקן אין ביי-
שטייערונגען ,װאָס קומען געוויינטלעך פון די גענאָסן ,װאָס זיינען אַנטאַגאָניס-
טיש נעשטימט קענן אים פּערזענלעך .ער האָט נעהאַלטן ,אַז א נוט רעדאַקטיר-

טע שריפט דאַרף זיין אימשטאַנד זיך אַליין צו באַזאָרגן ,דעקן אירע הוצאות און
ניט אָנקומען צו פובסידיעס ,שטיצע פון כל המינים ,אָדער קצבה.
דאָס איז זיכער געווען אַן אַמביציע ,װאָס אפַּאַרטײ-אָרנאַן

דאַרף אָנקומען

זייער שווער צו רעאַליזירן.
אַז דער ערשטער נומער איז אַרױס ,האָט מען נלייך געמוזט נעמען טראַנטן
,רייען זיך דעם קאָפּ" ,וואו נעמט מען די מיטלען אַרוסצו-
און טיף טראַכטן ,ד
ברענגען דעם צווייטן נומער .די פראַנע איז געשטאַנען גאַנץ האַרב .איז עמיצן
איינגעפאַלן אַ געדאַנק ,אַז מע זאָל פאַרקויפן אין אויקציאָן מעשה-שפּיל ,דעם
ערשטן נומער ,דער איינפאל ,כ'לעבן ,איז געווען אַ גוטער ,אָבער די ממשות-
דיקע רעזולטאַטן זיינען געווען מאָנערע .,מען האָט אױיקציאָנירט דעם ערשטן נו-
מער סיי אין מאַנהעטן און סיי אין ברוקלין ,און אין ביידע מקומות האָט די
ש,פּילעריי? אַרײינגעבראַכט בלויז , ,008און ניי ניב אַרויס דערמיט אַ צייטונג,

,איך האָב מיך געפילט זייער שלעכט"

(ש .יאַנאָווסקי ,דאָרט) ,הפּנים אַן חס

טוט זיך ניט אַזױ לייכט ,וי עס טראַכט זיך און עס רעדט זיך ,די ווירקלעב-
קייט אין אַ האַרטער נוס צו צעקנאַקן ,און ניט איין אַמביציע איז פאַרװעלקט
געװאָרן אויפן בוים פון האַמענונג און דערװאַרטונג .פאַרמעסטונג איז איין זאך.
און רעאַליזאַציע איז אַן אַנדעד זאַך.
|

אין ערשטן נומער איז אַריין א נאָטיץ וועגן|אַלעקטאַנדער בערקמאַן (-0781

,)6

װאָס ביי יענער צייט ,9981 ,האָט שוין געהאַט אָפּגעחושכט אין געפענ-

געניש זיבן יאָר .ער איז פאַרמשפּט געװאָרן אין .2981
וי ש .יאַנאָווסקי טיילט אונדז מיט ,האָט יענע װארעמע-האַרציקע נאָטיץ
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אויפגעמונטערט בערקמאַנען ,װאָס אין מינוטן פון שווערן געמיט האָט געמייננ
אַז ער איז פאַרגעסן געװאָרן פון די גענאָסן און קיינער קימערט זיך ניט מער
וועגן זיין טרויעריקער מערכה .די נאָטיץ האָט אים געלאָזט וויסן ,אַז דער אינ-
טערעס אין אים און זיין שיקזאַל איז לעבעדיק ,פריינדלעד און אינטים,

ש .יאַנאָוסקי אַליין האַלט אָט דאוייפלייטערונג און דערמוטיקונג ,װאָס
האַרציקע פֹּאֶר ווערטער ,פֹאַר אַ
ער האָט פאַרשאַפט בערקמאַנען מיט זיינע
גרויסן פאַרדינסט זיינעם .ער פאַררעכנט עס פאַר אַ גרויסער מצווה ואָס דאַרף
קענען אִָפּמעקן אייניקע עבירות װאָס ער איז באַגאַנגען קעגן פּערזאָנען ,זיי באַ-
לייריקט און איז ניט געווען גערעכט ,װי ער האָט עס שפּעטער אויסגעפונען.

|

(זעט דאָרט-9 ,טן גאָוו').

ש .יאַנאָווסקי האָט זיך געװוענדעט מיט אַ רוף צו די גענאָסן אין נידיאָרק
און איבערן לאַנד צו זען שאַפן אַ היפּשע סומע נעלט לטובת בערסמאַנס באַפריו-
אונג .פאַר דער עפנטלעכקייט ,לפּנים ,האָט עס געמיינט ,אַז מע דאַרף געלט פאַר
די אַדװאָקאַטן (ל,אָיערס") צוצונרייטן אַן אַפּעלאַציע פאַר אַ נייעם געריכט .אין
|
דער אמתן איז עס געווען פאַר אַ געװאַגטן אַנטרינונגס-פּלאַן.
די אונטערנעמונג איז 'געווען געװאַגט בי פאַנטאַסטישקײט .מע האָט
געקויפט אַ הוין לעבן דער תפיסה .פוֹן דעם הויז האָט מען גענראָבן אַ טונעל
אונטער דער װאַנט פון דער נעפענגעניש .מען האָט עס דערפירט ביזן מיטן
הויף .דורך דער דאָזיקער עפענונג האָט עס בערקמאַן געדאַרפט אַנטליפן .דעם
פּלאַן האָט בערקמאַן אַלֵיין אויסגעאַרבעט .ער האָט אים איכערנעגעבן צו אַן
אַרעסטאַנט ,װאָס מע האָט באַפרייט אין  ,9981ער האָט אים געבעטן זיך שטעלן
|
אין פאַרבינדונג מיט די גענאָסן,

דער אויפרוף אין דער ,טא"ש" האָט נעמאַכט אַ שטאַרקן רושם ,די לייענער
האָבן זיך אָפּנגערופן ,איבער טויזנט דאָלער איז אַריינגעקומען דורך דער ,פאַ"ש"
אין משך פון נאָר אַ קורצער צייט .ש .יאַנאָװוסקי האָט גענומען א טיכטיקן אנטייל
ער איזן עטלעכע מאָל צוגעפאָרן קיין
אין דער געפּלאַנטער רעטונגס:אַקציע.
פיטסבורג און באַאָבאַכט די טונעלגראָבונג און באַוואונדערט די געשיסטקייט
פון די צוויי גרעבערס און זייער איבערגעבנקייט ,די אַרבעט איז געווען א מייס-
טערשטיק פון אינזשענירונג .אַלץ איז צונענאַנגען וי עס באַדאַרף צו זיין ביז עס
איז נגעקומען נאָענט צום ענד ,אַז דער טונעל איז שוין כמעט וי געווען פארטיק,
איז די זאַך אַנטדעקט געװאָרן דורך אַ צופאַל ,די גאַנצע מי און די היפּשע סומע.
|
נגעלט ,װאָס די אַרבעט האָט אָפּנעקאָסט ,איז אַוװועק וי מיטן רויך.
צו דער אייגענער צייט ווען

פא"ש"
די ,

איז אוױיפנעשטאַנען

האָבן די אַרױסגעבערס פון דער ,פרייע געזעלשאַפט",

תחית המתים

װאָס אין געלעגן אין

הינערפּלעט זינט אַפּריל  ,2981זיך גענומען פונאַנדערטשוכן און האָבן באַשלאָסן
זי אויפצואוועקן צום נייעם לעבן .זיי האָבן זיך מקנא געווען אין דער ,פא"ש"-

גרופּע .זיי האָכן באַנייט די חודש-שריפט .ריװואַליטעט ,גייסטיקע קאָנקורענץ ,איז
גאַנץ אָפט אַ נוטע זאַך .עס סטימולירט צו טאָן אַרבעט .די אַריסטאָקראַטן",

;4

ש .יאַנאָװסקי  --זײן לעב) ,קעמפן א
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וי ש ,יאַנאָווסקי פלענט זיי איראָניזירנדיק אָנרופן ,האָבן אָפּגעהיט דעם זשורנאַל.
אָבער אויך דאָס מאָל האָט ער געהאָט כרת-ימים.

ער איז געגאַנגען

אַ יאָר --

און זיך אָפּנעשטעלט ,די סיבה  ---עס זיינען אים אוױיסנעגאַנגען די פינאַנציעלע
כוחות .לייענער זיינען געווען װייניק אין צאָל און ביישטייערוננען זיינען אַרײג-
געקומען ניט אין דער געניננדיקער מאָס.
|
פא"ש" האָט שוין ביי דער צייט געציילט אירע פיר טויזנט פייענער.
די ,
אָבער דעם רעדאַקטאָרס אַמביציע איז געווען זיך צו דערווערבן אַ צען טויזנט,
איז װוי אַזױ פאַרגרעסערט

מען איר צירקולאַציע

אויף אַ דראַסטישן

אופן? עט

האַנדלט זיך בפירוש וועגן איר טיראַזש ניט וועגן אַ גרעסערער געלט-הכנסה פוך

פאַרקױף .אַ גרעסערע צאָל לייענער מיינט מער השפּעה ,מער נאָכפאָלגער אָדער
סימפּאַטיזידער מיט דער אַנאַרכיסטישער אידעע .ש .יאַנאָװוסקי האָט זיך דערי
טראַכט צו דעם :מע זאָל אַראָפּלאָזן ,דעם פּרייז פון איינצלנעם עקז' פון דרוי

סענט אויף איין סענט .פינאַנציעל װעט די צייטונג פון דעם ניט ליידן ,די פּאַר":
גרעסערטע צאָל לייענער װעט דעקן דעם פאַרלוסט ,און װיבאַלד פינאַנציעל ועט.
מען דערביי ניט פאַרלירן ,װעט עס זיין אַ דורכאויסיקער גרויסער געווינס ,א גע-

ווינס אין איינטלוס און פּראָפּאַנאַנדע פאַר דער אידעע פון אַנאַרכיום-/ .
די
זאיויןיסרעכענונג איז געווען אַ ריכטיקע.
צו דעם צוזאַמענקונפט (קאָנװענשן) סוף דעצ' ,צום סוף יאָר פון דער
באַנײטער ,פא"ש" האָט שוין ש .יאַנאָווסקי באַריכטעט מיט גרויס צופר ידנקייט,
יי
אַז די צייטונג פאַרקויפט זיך אין אַכט טויזנט עקן.
אָבער

אָט דער

דערפאָלג

האָט

נעהאַט

גאר אַ קליינע ווירקונג

אויף דע

אָפּאָזיציע .די קעגנערשאַפט צום רעדאַקטאָר איז ניט נעמינערט געװאָרן כהואי
זה ,אויף דער פאַרזאַמלונג האָט מען געריסן אַ פּאַס אי פון רעדאַקטאָר און אי
פון דער צייטונג: .די הויפּט-טענה קעגן רעדאַקטאָר איז געװען די אַלטע ,װאָס.

מיר האָ בן געהערט אין לאַנדאָן גענוג מאָל; ער פירט זיך אין רעדאקציע הי אַ
דעספּאָט ,ער טוט װאָס ער װויל ,פרעגט קיינעם ניט ,איז זיך מיט קיינעם ניט
מיישב .ער האַנדלט ניט װי אַ רעדאַקטאָר װאָס איז פאַראַנטװאַרטלעך צוֹ אַ
קאַלעקטיוו ,נייערט װי ער װאָלט געווען רעדאַקטאָר -אַרויסגעבער-אייגנשימער פון.

דער צייטונג ,וי זי װאָלט געווען זיינע אפַּריװואַטע שריפט

1י

אנ ןמ

די קריטיק פון דער צייטונג און די אָנפּאַלן אויף אים זיינען .געווען.--אַזוױ

בייז-פאַרביטערט ,אַז ער האָט אַליין נעמאַכט אַ פאָרשלאַג ,אַז מע זאָל אַרױס-
פאָדערן ראָקערן פון לאַנדאָן און ער װועט אים איבערגעבן די רעדאַקציע; און
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|
אַליין וועט ער זיך צוריקציען.
די פאַרזאַמלטע זיינען אויף דעם ניט איינגענאַנגען .צונעמען ראָקערן פון
לאַנדאָן ואוו ער האָט רעדאַקטירט דעם אויפגעלעבטן ,אַרבעטער פַריינד? אוף

,שערמינאַל? .,װאָלט .באַטייט .דער-
האָט זיך געקליבן נעמען רעדאַקטירן  דעם ז

שטיקן די באַװעגונג ,דאָס האָט מען ניט געטאָרט טאָן.

יד

אַזױ ,בלית-ברירה ,איז ש .יאַנאָוסקי געבליבּן רעדאַקטאָר אויף נאָך אי זאָר;

|
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|

דָירן
גא

ח.
צוויי נייע מיטאַרבעטער  --און אַ חשבון
2 1 --די אַנאַרכיסטיש-געשטימטע

אינטעלעקטואַלן זיינען

געווען

ביטער

פֿאַרי

עקשנט ,וי שוין עטלעבע מאָל געזאַנט ,קענן ש ,י-.ן .אין זייער קעגנערשאַפט צו
אים פּערזענלעך זיינען זיי געגאַנגען ביז צום באִיקאָטירן די ,פא"ש" .זיי האָבן

אין איר ,אונטער זיין רעדאַקציע ,בשום אופן ניט געװאָלט זיך באַטײליקן,

!הייסט עס אַז ש .י-ן האָבן אויסגעפעלט מיטאַרבעטער .ער האָט זיך אַן
עצה געגעבן מיט דער הילף פון פּסעװדאָנימען װאָס ער האָט געברויכט מיט דער
פולער האַנט און אַזױ אַרום אויסגעפילט די וועכנטלעכע שריפט .אמת ,דאָס פאַר-
שטעקן זיך הינטער אַ פרעמדן נאָמען אין אָנגעקומען יאַנאָװסקין היפּש שווער-
לעך .וי א זשורנאַליסט איז ער געווען צו קענטעוודיק .זיין לשון ,זיין מאַניער
פון שרייבן ,זיין שאַרפקייט אין פּאָלעמיק ,זיין געשיקטקייט אין קלאָר מאַכן אַן
ענין ,זיין וויציקייט-בליציקייט האָט אים אין יעדן זאַץ אַרױסנענעבן .אָבער .,
אין געווען אַ בלית-ברירא-סיטואַציע ,ווען קיינער העלפט נישט ,נישט גאָט און
נישט לייט ,מוז מען זיך אַלֵיין העלפן .ווען קיינער װי? ביי אים נישט שרייבן,
שרייבט ער פאַר אַלעמען ,ער נעמט זיך אָן מיט דרייסט ,מיט אומדערמידלעכער
ענערניע און שרייבט פאַר צען ,וייזט אַרױס אַן אומנעויינלעכע שרייבערישע
פּראָדוקטיוויטעט ,ער גורט זיך אויך אָן מיט געדולד און מיט בטחון  --צוויי
נוטע יידישע מידות  ---ער װאַרט און איז זיכער אַז די שונאים זיינע ,די נישט-
אָנערקענער און נישט-פאַרגינער וועלן סוף 2כ? סוף זיך איבערבעטן ,זיי וועלן
זיך לאָזן בייגן  ---און קומען ,און ער וװעט זיי אויפנעמען ,וי קיין מאָל זיך נישט
נעקריגט,
|
|
יעדער חיסרון

אַנטהאַלט ערגעץ

פאַרבאַהאַלטן

אין זיך ,אין דער טיף ,אַ

מעלה .אַזױ וי די אייגענע אַנאַרכיסטישע שרייבער האָבן געליינט אין חרם אַריין
יאַנאָווסקין מיט זיין שריפט ,די ,פא"ש" ,װאָס ער האָט רעדאַקטירט מיט אַזוי
פיל אָנשטרעננונג און טאַלאַנט ,האָט ש .י .געהאלטן אָפן טיר און טויער אין
דער װאָכנשריפט פֿאַר שרייבער פון יעדער געזינונג ,פון יעדער ראַדיקאַלער
זיכטוננג ,און עס איז רעכט אויך ,אַז ניט עקסטרעם ראַדיקאַלע ,אבי דער שרייבער
יז ביים וועג ,ניט אין גאַנצן פאַרקראָכן אין זומפּ פון קאָנסערװאַטיזם,
צוֹם פּרינציפּ פון ,פרייע טריבונע" איז צונעשטאַנען דער מאָטיוו פון אמַון.

,ימפּאָרטירן" ,אַרייננעמען שרייבער
נַם איז פּשוט געווען אַ נויטווענדיקייט צו א
,חוצניקעס" ,אַז די ,אייגענע? ווילן ניט מיטאַרבעטן דאַרף מען אויסקוקן אויף
זילף פון  ,פרעמדע" ,און זאָלן די איינענע בלייבן מיט אַ נאָז ,ער וועט זיי ווייזן ,אַז
זֶר קען זיך באַגיין אָן זיי .ער מוז צו זיי ניט אָנקומען.

ש.

יאַנאָװסקי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

און

שאָטן
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מיר מאַכן אַ היפּשע פּאָר טריט פאָרויס אין צייט און שטעלן פעסט די
פא"ש" איז געװאָרן דער אַנטרינונגס-פּלאַץ פאַר יעדן שרייבער,
טאַטזאַך ,אַז די ,
װאָס מע האָט אים צום עמוד ניט צונעלאָזן ,וועמען מע האָט איבער געװאַלט

פֿאַרמאַכט דאָס מוי? ניט געגעבן די מענלעכקייט אַרויסצוקומען מיט אַ גערעבטער
טענה און תביעה,
,זי (די ,פאַ"ש') איז געװאָרן
װאָרט ,וואו נאָר עס איז געווען א
דערשוואו מחמת דער הערשנדיקער
נאָר עס איז באַגאַנגען געװאָרן אַן

און װאָס די צייטונגען

|

7
אַ כלל-צייטונג אין דעם בולטסטן זינען פון
מענטש אין דער באַװענונג ,װאָס האָט אַנ-
צענזור ,ניט געקענט קומען צום װאָרט ,ווען
אומנערעכטיקייט ,אין וועלכן עס איז יוניאָן

האָבן פאַרשטיקט...

דאָס אַלְץ האָט געפונען אַ פּלאַץ

אין דער ,פא"ש"( .דאָרט 12 ,דעצ' ,)8991

די ,פא"ש"
שרייבער

איז געווען אַ ,פרייער

אַרײינקומען

,יאָ,
| כאַראַקטער
| װאָס האָבן
פוֹן זייערע

אָן אַ פּאַספּאָרט

:

פּאָרט" ,וואוהין מע האָט געלאָזט א

און אָן אַ וויזע.

אין דעם פערטן יאֶר ( )9091פון דעם לעבן
קלאר געװאָרן פאַר אַלעמען ,זי איז געװאָרן
זיך געפילט ענג אין די ראַמען פון זייערע
אָרנאַנען .אַזױ געפינט איר שוין אַרטיקלען

פון דער צייטונג איז איר
דער פּלאַץ פאַר אַלֶע די,
פּאַרטײען ,אין דריאַמען
פון יעקב מילך ,פון ד"ר

קאַספּע וועגן זייערע קריוודעס צו זייערע פּאַרטײען און אָרגאַנען" (דאָרט41 ,טער
רעצ').

|

:

|

אפילו פ .קראַנץ ,װאָס האָט חוזק געמאַכט פון ש .יאַנאָוסקין ביי זיין אָנ
קומען קיין ניודיאָרק און האָט זיך אויסגעדריקט ,אַז ש ,י ,אין געקומען ראַטעװען
אַמעריקע פון די סאָציאַליסטן און זי דעראָבערן פאַר די אַנאַרכיסטן ,אפילו ער
איז אָנגעקומען צו דער נאַסטפרײנדלעכקייט פון דער פא"ש" װען ער האָט
,אַרווערטס".
פּראָטעסטירט קעגן אַ דערקלערונג װאָס מ ,קאַטץ האָט געמאַכט אין פ
ווענן װאָס האָט זיך עס געהאַנדלט ?
אין יענער צייט האָט זיך גענרינדעט אַ שרייבער-פאַראיין ,װאָס האָט אפילן

כדעה געהאַט זיך אָנצושליסן אין דער אַמעריקאַנער אַרבעטס-פּעדעראַציע" ,מיט
אַ שטיקל צייט פריער האָבן די ,יאַהודים? געגרינדעט א צייטונג מיטן נאָמען
די יידישע וועלט" .די צייטונג האָט נעהאַט אַ ציל און דאָס אין געווען צו דער"
נענטערן צו אַ געוויסער מאָס ,די צויי אָפּנעפרעמדטע שבטים אין אַמעריקע
דהיינו די יאַהודים אוֹן די יידן .אונטער יאַהודים האָט מען פאַרשטאַנען  --און
מע פאַרשטייט נאָך עד-היום די האַלב-אַסימילידטע יידן ,װאָס זיינען געקומען
קיין אַמעריקע מיט עטלעכע דורות צוריק און האָבן שוין באַוויזן זיך אַרויפצו-
אַרבעטן און שפּראַכלעך זיך אין נאַנצן אַמעריקאַניזירן .אונטער יידן" האָט מען

פאַרשטאַנען אָרעמע אימיגראַנטן װאָס זיינען ניט פאַנג צוריק געקומען פון מזרח-
אײראָפּע אוֹן האָבן נאָך ניט באַוויזן רייך צו ווערן און זיך אַמעריקאַניזירן; ,יי

צייטונגס-פאַרװאַלטער
געזינוננ,

ד"ה,

האָבן אָנגעשטעלט

סאַציאַליסטן

און

שרייבער

אַנאַרכיסטן.

דער

דווקא

פון א ראַדיקאַגער

שרייבער-פאראיין

האָט זיך

/

אָבא
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געווענדעט צו די באַלעבאַטים פון ,דער יידישער
זאָלן אָנערקענען דעם שרייבער-פאַראיין און זאָלן
גונגען און די שכירות-ראַטע װאָס דער פאַראיין
באַלעבאַטים די פאָדערונגען צוריקגעוויזן ,זיינען
פרומקין ,אויך מ ,קאטץ אַרױס אין אַ סטרייק ,איז

רן
דָי
גא

וועלט" מיט דער פאָדערונג זי
נאָכקומען די אַרבעטסיבאַדיג"
האָט אוױיסגעאַרבעט .האָבן די
די שרייבער פ .קראַנץ און א.
אָבער מ ,קאַטץ אַרוסגעקומען

און דערקלערט אין ,פאָרווערטס" אַז ער האַלט ,אַז שרייבער זיינען פרייע קינסטלער
און ניט קיין בעלי-מלאכות און זיי קענען ניט און טאָרן ניט האָבן קיין פּראָפע-
פיאַנעלן פאַראיין און פאַרשטייט זיך אַז זיי דאַרפן ניט סטרייקן כדי אַרויפצר

צווינגען די אָנערקענונג פון זייער פאַראיין װאָס האָט ניט קיין עקזיסטענץ"באַ-

רעכטיקונג ,הגם ער אַלֵיין ,מ ,קאַטץ ,איז אַרונטער אין סטרייק ,אָבער דאָס האָט
ער געטאָן בלויז צוליב ניט וועלן אָפּזונדערן זיך פון זיינע קאָלעגן .קעגן אָט די
אויפפאַסונגען מכוח שריפטשטעלעריי איז שאַרף אַרױסגעטראָטן פ .קראַנץ ,און
אַזױ וי אין די אַנדערע צייטונגען האָט מען זיין פּראָטעסט-בריוו ניט געװאָלט
פאַרעפנטלעכן ,איז ער אָנגעקומען צוֹ דער ,פרייער-אַרבעטער-שטימע" װאָס אי

| באמת געווען אַ פרייער אָרגאַן,
אנב ועלן מיר שוין צוגעבן ,אַז מיט נאָך אַ ביסל יאָרן שפּעטער וועלן מיר
! שוין געפינען פ .קראַנצן װי אַ שטענדיקן מיטאַרבעטער אין  די פרייע געזעל-
אַטט" װאָס יאַנאָווסקי האָט רעדאַקטירט .ער איז דאָרט געװען ממש אַ ,בן
ש
בית" ,ער איז פאַרטראָטן כמעט אין יעדן נומער.
יאָ ,דאַ זעען מיר דאָס צוזאַמענאַרבעטן פון דעם עטיש-פּאָליטישן פּרינציפּ
פון פרייהייט פון װאָרט ,װאָס דאַרף געגעבן ווערן אפילו צוֹ אַן אױסגעשפּראָכע-
ּ,רעמדע",
נעם קעגנער און פון דער שכ?-הישרדיקער פּראַקטישקײט פון געברויכן פ
ווען עס זיינען ניט פאַראַן קיין אייגענע ,אָדער ווען די אייגענע זיינען אומוויליק
צו טאָן די נייטיקע אַרבעט ,און די אַרבעט מוז געטאָן ווערן אומבאַדינגט,
װאָס איו
דאָס איז אַלץ גערעדט פון שטאַנדפּונקט פוֹן דער רעדאַקציע.
ער שייך צו דער שרייבער-מיטאַרבעט ,שטייט די זאַך אַזױ :זאָל נאָר זיין אַ
אָב
פּלאַיץ וואו מ'גיט א מעגלעכקייט אַ שרייבער זיך פריי אויסצודריקן ,און בעלנים
-3

אויפן פּלאַץ וועלן זיך שוין געפינען .זאָלן נאָר זיין לייענער ,שרייבער װעלן זיך
שוין ווייזן אין א נאָר קורצער צייט.

= =2

דער ערשטער ,גאָר וויכטיקער ,חוצניק" ,האָט זיך באַװיזן אין דער פּערזאָן
פון יעקב גאָרדין .ביי אָט דער צייט ,אין  ,0091איז שוין יעקב גאָרדין געװען
באַרימט מיט זיינע דראַמעס ,װאָס האָבן געמאַכט אַן איבערקערעניש ,פּינקטלע-
כער אַן אויסקערעניש פון ווילדן שונד" ,אין יידיש-אַמעריקאַנער טעאַטער ,נאָך
אין  2981איז שוין זיין ,דער יידישער קעניג ליר" געשפּילט געװאָרן מיט גרויס

.

.

יאַנאָסטי

---

זיין לעבן,

קעמפן

אט

שאַפן

דערפאָלנ ,אין  8981האָט מען אויפנעפירט
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זיין דראַמע ,דער

ווילדער מענטש",

אין  , --- 4981די ליטווישע ברידער לוריע" ,אין , --- 9981דער שװאַרצער ייר",
,דער רוסישער ייד אין אַמעריקע? אין , -- 6981צויי וועלטן"-- 4981 ,
,ירעלע אפרת"?; אין , --- 9981די שחיטה"; אין
,דבורהלע מיוחסת";  --- 8981מ
, ---- 0ג,אָט ,מענטש און טייוול".

אַזױ אַז יעקב גאָרדין איז געקומען אָנקלאַפּן אין טיר פון דער רעדאַקציע
,פרייע אַרבעטער שטימע" ניט צו זוכן און קריגן דאָ פּרעסטיזש און אָנערקענונג,
נייערט ,פאַרקערט ,געבן פּרעסטיזש .צוטיילן כבוד און חשיבות סיט זיין באַ-
טייליקן

זיך.

ער האָט צוגעשיקט אַ זאַך װאָס האָט געהייסן ,די אָפּגעשלאָגענע הושענא".
ש .יאנאָווסקי ,פאַרשטייט זיך ,איז געווען זייער צופרידן ,כמעט דערפרייט וֹאֶם
אַ שרייבער מיט אַזאַ גרויסן נאָמען ,וועמען ער אָנערקענט פאַר אַ גדול ,האַלט
ניט פאַר אונטער זיין שרייבערשער ווערדע צוצושיקן אומנעבעטענערהייט זיינם א
זאַך צו דרוקן אונטער זיין רעדאַקציע .אין אָט דעם אַקט האָט ש .י .דערזען דעם
אָנהייב פון אַראָפּנעם פון דעם חרם אין וועלכן די אינטעליגענטן און שרייבער
פוֹן דער אַנאַרכיסטישער באַוענונג האָבן אים אַריינגעלייגט,
אָבער די שמחה איז שטאַרק נעדעמפט געװאָרן ,ווען ש .י .האָט זיך גע"
כאפּט אַז יעקב גאָרדין כעט פֿאַר זיין זאַך א האָנאָראַר װאָס באַטרעפט אַ גאַנץ
פינפעדל ,פאַר דער ,פא"ש" אין יענער צייט און דערהויפּט ,פאַר ש .י-ן ,װאָס
האָט פיינד געהאָט זיך צו װאַרפן מיט געלט ...איז עס געווען אַ היפּשע מטבע.
װאָס טוט מען? האָט ש ,י .גענומען קנייטשן דעם שטערן .אַרױסלאָזן אַזאַ העכט
וי יעקב נאָרדין ?  ---דאָס איזן אױיסגעשלאָסן ,ש .י .װעט ניט דורכלאָזן אַזאַ
גאָלדענע געלעננהייט צן ווייזן די איינגעשפּאַרטע באִיקאָטירער ,אַן ער קען זיך
באַגיין אָן זיי .וויי? אָנשטאָט זיי ,װאָס פאַררייסן זיך לנבי אים ,גייט ער אַריג-
קרינן פאַר דער ,פאַ"ש" שרייבער מיט אַ גדולים-רעפּוטאַציע .אָבער די גרויסע
סומע פון געפאָדערטן האָנאָראַר איז פּראָהיביטיוו .,הכלל ,עס שטעכט זיך און
עס ווילט זיך ,ש .י .קען זיך ניט פאַרגינען אַזאַ אויסברענגעריי .גאַנצע פינף דאָלער
 --עס איז אַ סך געלט ! װאָס טוט מען פאָרט  4קלינלט זיך ש .י .און קריגט אַרױיספארן זעלביקן פּרייזן ,א דערקלערונג צו דער הושענא" פון יעקב נאָרדין .אַזוֹי,
אַז ער האָט שוין צוויי זאַכן פאַר די פינף דאָלער ,און דאָס איז שוין כמעט װי אַ
,י אָפּנעשמיסענע הושענא" פאָדערט טאַקע אַ פּירוש פון
מציאה .און די זאַך ,ד
מחבר ,וויי?ל זי לאָזט זיך טייטשן אויף פאַרשיידענע אופנים .ווייטער ,האָט ש .י.
טאַקע שטאַרק נעפילט אַ דוחק אין דרוק-מאַטעריאַל און נאָך אַ שטאַרקערן דוחק
האָט ער געפילט אין א באַרימטן נאָמען פון אַ שרייבער ,װאָס אין נאָר פון די
,עילא ולעילא" ,אַזױ אַז אין אָט דעם פאַל האָט ער איינגעהאַנדלט אַ צוייאיקע
ל
|
מציאה,
*)

קלמן

מרמר

--

יעקב

גאָרדין.,
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ניהיאָרט.

דער צווייטער וויכטיקער מיטאַרבעטער מיט אַ שרייבערשן סטאַזש און אַ
ליטעראַרישן ברייטן פאַרנעם
געשיקט אַן אַרטיק? געשריבן

איז געווען יצחק אייזיק הורוויטש .ער האָט צױ
פון אים אין רוסיש ,מיט דער תנאי-פאַדערונג אַז

אויב דער רעדאַקטאָד וועט זיך נעמען די מי עס איבערצוזעצן ,קען עס די ,פאַ"ש".
האָבן אומבאַצאָלט און זאָל עס איר וואויל באַקומען.
אָט די צוויי זיינען געווען די איינציקע מיטאַרבעטער

װאָס ש.

י .האָט

אַרינגעקראָגן אין משך פון אַ גאַנצן יאָר .מע דאַרפ צוגעבן אַז ד"ר מייקל קאהן
(ער .פלענט .זיך אויך אונטערשרייבן

מיכאל) ,האָט שטענדיק

אין לאָנדאָן ,וואוהין

מיטגעארבעט

ער האָט געשיקט

מיט

זיינע קאָרעס-

ש ,י-ן נאָך אין ,א"פ"
,
ר
פּאָנדענצן פון באַלטימאָ
:
| -פון צייט צו צייט פלעגן אויך די דיכטער באַװשאָװער און באַבאַד ,צושיקן
אַ ליד ,אָבער די צרה פיט לידער איז דאָס ,װאָס אין ס'רוב פאַלן זיינען זיי קליין

אין קװואַנטיטעט .זיי פאַרנעמען ניט קיין סך פּלאַץ ,אַזױ אַז װי אויספילער פון
זייטלעך האָבן זיי קיין גרויסן נוצן ניט געקענט ברענגען .און ש .י-ן האָבן זיי
ניט פיל אַרױסגעהאַלפן ,ניט געקענט אים לייכטער מאַכן די אַרבעט פון באַדעקן
מיט בוכשטאַבן די בויגנס פּאַפּיר ,די פּלאַכטעס פון דעו וועכנטלעכער 'עריפט,
אָט וי ש .י .דריסט זיך אויס אָפּנהאַרציק ,וי זיין שטיינער איז ,וועגן דער
אַן אונטערנעמונג װאָס
אומאַנגענעמער אָנגעלעננהייט פוֹן קריגן דרוקשטאָף,
שאָלט געפאַלן יעדן איינעם זייער שווער.

;אָבער ,פאַרשטײיט זיך ,אַז די פּאָעטן אונדזערע ,כאָטש זיי האָבן מיט זייער
מיטארבעט צוגענעבן דער צייטונג אַ געוויסן חן ,אָבער פיל אַרבעט װאָבן זיי
מיר ניט איינגעשפּאָרט ,איך האָב דעמאָלט געאַרבעט ניט נאָר מיט אע סיינע
כוחות ,נאָר איבער מיינע כוחות" (דאָרט 82טן נאָו).
ער אין פּשוט געפאַלן פון די כוחות ,ער האָט זיך ביז גאר גענייטיקט אין
אַרויסהעלפער .און דער װייטאָנ און פאַרדרוס אין געווען גרויס און די אַרבעט
איז אים געפאַלן נאָך שווערער פוֹן דעם באַוואוסטזיין אַז די אַנאַרכיסטישע באַ-
וועגונג האָט דווקאָ יא פארמאָגט גאַנץ גוטע שרייבער ,און מיט אַלנעמײנע כוחות
ואָלט מען לייכט געקענט צונרייטן שיינע ,אינהאַלטסרײכע נומערן פון דער
שריפט .אָבער וי אויף צו להכעיס האָבן זיי כמעט פאַרברעכעריש געסאַבאָטאַ
,עדאַקטאָרישער מאַכט? .צו זייער
זשעווטט ,ניט געװאָלט זיך בייגן פאַר ש .י-ס ר
פֿאַרטיידיקונג דאַרף געזאָגט ווערן ,אַז אונטער ש ,.י-ס אויפזיכט איז געוען

שווער צו אַרבעטן .ער אין געווען אַ שטרענגער רעדאַקטאָר ,אַ גרויסער מחמיר
און מקפּיד ,און ער האָט קיינעם ניט געשאַנעװעט ,ריכטיקער ,קיינעמס אַרטיק?
ניט געשאַנעװעט ווען ער האָט זיי דורכנעקוקט און רעדאַקטירט צום פאַרעפנט-

לעכן ,װי מיר האָכן עס געזען ,אין באַצוג צו ה .זאַלאַטאַראָווס אַרטיק? אין
,װאַרחייט" ,וואו ש ,י ,איז אפילו ניט געווען קיין פולבאַרעכטיקטער רעדאַקטאָר,
נאָר בלוין עפּעס אַ כמױ-רעדאַקטאָר און דאָך האָט ער שוין געהאַָט די דעה-
ברייטקייט

צו פֿאַרבראַקירן

יענעמס

אַן אַרטיקל,

הייסן

אים

עס

קירצן.

אַ פּשיטא

ש .יאַנאָװסטי  ---זין לעבן ,קעמפן און שאַפן

|

52

שו
ין איצטער ,ווען ער איז געווען דער פולמעכטיקער אַליינהערשערישער רעדאַק-
טא
ָר ,מורא האָבנדיק אַז זייערע אַרטיקלען װעלן בוי אים האָבן ,אָפּנעשניטענע
יאָרן" ,אָנגעריבענע
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אַ שװערע אָפּעראַציע,
האָבן זיי זיך ניט גערוקט
|
.טע
אַרבעטנדיק איבער
די כוחות וי אַ רעדאַקטאָר װאָס דאַרף אַליין כמעט זי
אָנשרייבן די גאַנצע צ
ייסונג ,האָט ער דאָך נאָך באַװיזן אָנצוגיין מיט זיין מינד-
לעכער פּראָפּאַגאַנדע
פֿאַרן אַנאַרכיסטישן אידעאַל .ער האָם זיך אויך פֿאַר-

נומען מיט
אויפקלער ערישער אַגיטאַציעדאַרבעט קענן די רעליגיעזע .גלויבערייען

! װאָס זיינען געווען זייער שטאַרק פאַרשפּרײיט צוישן ד
ייידישע
פון יענער ציים .ער האָט געהאַלטן אָפטע רעפּעראַטן ,ער האָט
שיידענע טעמעס פון ס
,אַציאַליפּאָליטישן און סתם קולטורעלן
די פאַרטראַנן פלענט ע
ר
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ן אַ געוויסן האָנאָראַר,
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ש .י,
האָט ניט געדולדעט קיין אַריינמישן זיך מצד די

אַרבעטער-מאַסן}
באַהאַנדלט פאַך-
אינהאַלט" .פאַר
יי
גענאָסן אין די

אינערלעכע רעד
אַקציאָנעלע אָנגעלעננהייטן ,װאָס האָבן זיך געפונען אין נאַנצן

אין זיין קאָמפּעטענץ-ספ
ער ,דאָס איז .געווען זיין קדשי-קדשים און קיינער האָט
אַחין קיין דריסת-ה
רנל ניט געהאַט .ער האָט בפירוש אַזױ אויסגענומען ,איידער
ער האָט איינגעווי
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ער האָט קיינ
עם ניט צונעלאזן מיט א מיינונגס-אַרױסזאָג בנוגע ריין ליטע-
ראַרישע עני
נים אין דער רעדאַקציע ,פּישוט דערפאַר ,װאָס ער איז געווען ביי זיך
זי
כער אַז אויף די זאַכן איז ער אַ גרעסערער מבין וי ווער עס איז צווישן די
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עניש און אָפּשאַץיפעאיקײטן ,אַז עם
איזן ניסאָ זיך װאָס צו רעכענען מיט זייער מבינותזאַנעריי ,אפילו זייערע אַרויס-
זאָגענישן בנונע אַנאַרכיזם װאָט ער ניט געהאָט קיין געדולד אויסצוהערן אַ

פּשיטא שוין בנוגע אַ ליטעראַרישן ענין ,און אַן זיי האָבן װאָלונטירט און אים

געגעבן זייערע אָפּשאַצונגען ,פלעגט ער זיי אָפּהאַקן מיט כעס ,זיי ניט פֿאָזן ריידן
צו אים ,ער פלענט זיי איבערלאָזן אין מיטן און אַװעקגײן אַ דענערווירטער.
דאָס אַלץ
בנוגע דער ליטעראַרישער און אַנאַרכיסטיש-אידעאָלאָנישער זייט
פון דער שריפט
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איין מאָל האָט מען אָנפאַרטרױט די פאַראַנטװאָרטלעכע

אַרבעט פוֹן אונ-

טערזוכן די ביכער-חשבונות די צוויי זייער אָנגענומענע חברים ,חזלאַללאַטאַראָוו
און ב .סאַפּיר ,זיי האָבן גאַנץ גרינטלעך אונטערזוכט די ביכער און געפונען אַז
אַלץ איז אין אַרֹדענונג ,די חשבונות שטימען/ .
|
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גאָ

דין

שי פלעגט יעדן פרייטיק געבן אַ פאָרטראַג ,פאַר װאָס ער פלעגט קריגן
באַצאָלט ,דער אַריינטריט צו זיינע פאַרטראַגן אין ניט געווען קיין בחינמדיקער.
דעם .האָנאָראַר װאָס ער פלענט באַקומען פאַר זיין וועכנטלעכן אויפטריט װי אַ
לעקטאָר ,האָט ער זיך נוהג געווען אַװעקצוגעבן אין פאָנד פון רער ,פא"ש".
|| איבערקוקנדיק גאַנץ זאָרנפעלטיק די ביכער האָט ב .סאַפּיר באַמערקט אַז
יעס-פעלט דאָס אַרײינטראָגן אין בוך אַ סומע פֿאַר אַ פרייטיקדיקן פאָרטראַג .ער
האט דערויף אויפמערקזאַם נעמאַבט ש .י-ן און געבעטן אַ דערקלערונג.
ידי זאך איז געווען זייער לייכט אויפצוקלערן .אין בוך איז פאַר דער געגע-
בענער ואָך גאָרניט פאַרשריבן געװאָרן ,ווייל ש ,י .האָט יענע װאָך ניט געהאַלטן
זיין .פאַרטראַג מחמת זיין ניט נוטן געזונט-צושטאַנד .אַזױי װוי ער האָט ניט גע"
קּראָנן באַצאָלט ,האָם ער ניט געהאַט װאָס אַרײנצועבן.
ש .י .איז אָבער געווען בנוגע פּערזענלעכע ענינים זיינע זייער אַן אָנגעצוי
גענער ,סופּער-סענסיטיוו ,פון .ב .סאַפּירס טאָן אין בעטן אַ דערקלערונג האָט זיך
ש ,י .שטאַרק באַלײידיקט .ס'טייטש ,װוי האָט עס יענער געהאט די פרעכקייט אים
צפוֿאַרדעכטיקן אין נעמען פאַר זיך דעם אָפּצאָל פאָרן פאַרטראַגן ?! ש ,י .אין

געווען אַ קפּדן און זייער פילבאַר בנונע אַזעלכע דעליקאַטע ענינים וי פינאַנסן,
ב .פאַפֿיר האָט זיך גלייך גענומען פאַרענטפערן און פאַרגלעטן די האַרבקייט
פון דער פראַגע .עס האָט אָבער ניט געהאָלפן ,צוריקכאַפּן זיין פראַנע האָט ער
דאָך ניט געקענט .ש .י .איז געווען מיט דעד גערעכטער מיינונג ,אז קיין נעשאנק
הַאָט מען ניט קיין רעכט צו מאָנען ביי אים .אַ מתנה ,וי צדקה-געבן ,איז ניט
קיין צווייזייטיקע פּאַרפליכטונג ,איז ניט קיין חוכב װאָס דער צוייטער צד האָט
אַ דעכט צו פאָדערן .רעפערירן ,האַלטן פאָרטראַנן אָדער לעקציעס ,איז ניט אַריין
אין קריין פון זיינע אָבלינאַטאָרישע פונקציעס פון אַ רעדאַקטאָר ,ער האָט גע-
האַלטן די פאָרטראַגן ,ער האָט פֿאַר זיי נעקראָנן באַצאָלט .דעם פאָרטראַגישכר
האָט ער אַװעקנגעשאַנקען דעם פאָנד פון דער ,פאַ"ש" ,ער איז ניט נעווען מחויב
עס צו מאָן ,און אַז ער האָט איין מאָל פאַרפעלט אַוועקצוגעבן זיין האָנאָראַר ,איז
זואָס? דאַרף מען פון אים פאַרלאַנגען א דערקלערונג?! די דערקלערונג האָט מען פון
אים געדארפֿט בעטן פֿאַר אַלֶע װאָכן װאָס ער האָט יאָ אַװעקגעגעבן זיינע פַּאָר
כשר-שווער פאַרדינטע דאָלער ,און ניט פאַר דער ואָך װאָס ער האָט איבערגע-
היפערט .און װיבאַלד מע פאַרלאַנגט פון אים אַ חשבון הייסט עס אַז זיי טייטשן
אוים זיין האנדלונג ניט ריכטיק ,אַז זיי מיינען אַז ער אין זיי שולדיק די פּאָר
דאָלער ,וואָס ער נעמט אַריין וועכנטלעך ,איז אויב אַזױי וועט ער זיי איכערצייגן
אַז זיי מאַכן אַ טעות .ער װעט דאָס ביסל געלט צוהאַלטן ביי זיך און זיי ווייזן,
אַז ער קען טאָן מיט אים װאָס ער וויל ,װויל ער  ---גיט ער עס ,וויל ער נים --
נִיט ער ניט און קיינער קען עס פון אים ניט מאָנען .ער װעט באַשטײן אויף
זיין רעכט און זיי זאָלן אָפּשאַצן דעם צושטייער װאָס ער מאַכט .אגב האָט ער

נעטראַכט אַזױי וי די סומע איז ניט קיין נרויסע און זי קומט אַריין יעדע ואָך,
| זעט זי זיך ניט אָן ,און קיינער באַמערקט ניט זיין ביישטייער ,עס אין ניט אָנגע-

ט,

יאַנאַװסקי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

טון

:

שאַפן
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| לייגט ווייל עס איז צו נישטיק .לכן װעט ער פון היינט אָן ,װיבאַלד עס איז שוין

געקומען צו אַ מיספאַרשטענדעניש ,האַנדלען אַנדערש ,דאָס געלט װאָס ער קריגט
פֿאַר די לעקציעס ,װעט ער קלייבן ביי זיך ביז עס װעט
אָנזעעוודיקע סומע ,װועט ער דעמאָלט אַװעקשענקען דער
וועט מאַכן אַ דושם און ער װועט כאָטש קריגן א דאַנק
און אויב ניט קיין אַרױסגעבראַכטן מינדלעכן דאַנק איז

זיך אָנקלייבן אַ היפשע
,פאַ"ש" ,זיין מתנת-יד
דערפאַר פון די גענאָסן,
כאָטש אַן אומאַרויסגע-

|

רעדטע דאַנקבאַרקײט אין זייערע הערצער...
האָט ער טאַקע אַזױי געטאָן װי ער האָט באַשלאָסן ,ער האָט געזאַמלט !אָם
האָנאָראַר-נעלט צו ביסלעכווייז וואָך-איין וואָך-אויס ביז ער האָט שוין געהאַט
אָנגעקליבן אַ פולן הונדערטער ,אָבער דער מענטש טראַכט און דער יצריהרע
לאַכט .און דער יצר-הרע פון געלט האָט אַ שטאַרקע שליטה ,אנב איז ער אַ גנוטער
איבערצייננדיקער רעדנער און א שטאַרקער איבערריידער ,האָט ער גענומען טענהן
פא"ש"
צו ש .ידן :רי ,

נייטיקט

זיך איצטער

ניט אין קיין געלט ,איר פינאַנציעלע

לאַגע אין גאָרניט אַזא פאַרענגטע .דו ,פאַרקערט ,ביסט דווקא אַ גרויסער נצרך,
ניט פאַר קיין רעדאַקטאָר געדאַכט .דאָס ביסל געלט האָסטו דאָך פאַרדינט פאַר
דיין אַרבעט ,פאַר זענן מיטן האַרין .האַלטן פאָרטראַגן איז אַ שווערע מיזאַמע
אַרבעט ,לכן ביסטו דען ניט בילכער ? הכל? דער יצר-הרע האָט אַזױ לאַנג גע-

רעדט ,און ש .י .האָט געהאַלטן מיט זיך אַ לאַנגן ישוביהדעת  --און דער הוני
דערטער איז געבליבן ביי אים אין קעשענע.
דערוויי? איז ש ,י ,געװאָרן היפש פּאָפּולער און אָנגענומען ביים אַרבעטער-
עולם ,װי אַ לעקטאָר ,מע פלענט אים אָפּט אַרױספאָדערן ער זאָל קומען האַלטן
זיינע פאָרטראַגן .אין די גוטע צייטן ווען זיין נאָמען  ---אי וי אַ שרייבער און אי
וי אַ רעדנער ,איז געװאָקסן און געשטינן הויך ,פלענט ער ארייננעמען פון זיינע
לעקציעס אַ  08דאָלער אַ ואָך .דער נאָכפרעג אויף זיינע רעפעראטן האָט אָנגע-
האַלטן עטלעכע יאָר ,קיין אויסברעננער איז ש .י .קיין מאָל ניט געוען .אַז אַ
דאָלער איז אַריינגעקומען איז אים אָננעקומען נאַנץ שוושרלעך דאָס אװעקגיין,
האָט ש .י ,פּאַװאָלינקע אָפּגעשפּאָרט אַ געוויסע סומע .ער האָט זיך איינגעשאַפט אַ
הויז װאָס אים האָט פאַרקויפט אב .אייזיק דער רעדאַקטאָר פון דער אַנאַרכיס-
טישער ואָכנשריפט ,פרי סאָסייעטי" ,װאָס האָט זיך געקליבן פאַרלאָזן ניודיאָרק.
ש .י .האָט באַזאָרגט זיך און זיין פאַמיליע מיט אַ דאַך איבערן קאָפּ .װוי ער דריקט

זיך אויס, :װאָס דער שיקזאַל פון דער צוקונפט זאָל ניט האָבן פאָרבאַרײיט פאַר
אונדז" (דאָרט03 ,טן נאָוו') .מיט אַנדערע ווערטער ,על כל צרה שלא תבוא",
ואָל כאָטש זיין א באַלקן איבערן קאָפּ און עס זאָל ניט אַריינרענענען...
אַזױ אַז פון א ,באַליידיקונג"

אין ש ,י-ן אַרױסנעקומען

פון אַ ,פניעה בכבוד" איז אַרױס ,אויף א ואונדערבארן

דירעקט ,אַ הויז אויף טעלער עוועניו.

א גרויסע טובה.

שטייגער ,באָטש ניט
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אַ ב 8

דָירהן.
גא

5

לעאַן דזשאָלגאַטשעס אַמענטאַט אויף מעקינלי
װיליאַס מעקינלי ,דער פּרעזידענט

שטאַטן

פון די פאַראייניקטע

פוֹן צפון

אַמעריקע איז געשטאָרבן דעם 41טן סעפּטעמבער  1091פון די וואונדן װאָס ער
האָט געקראָגן דעם 6טן סעפּט' פון דעם אַטענטאַט ,װאָס האָט אויף אים געמאַכט

לעאָן דזשאָלנאַטש.
דזשאָלגאַטש איז געווען אַ שמיד ,ער איז געבוירן געװאָרן אין דעטראִיט,
מישינאַן אין יאר  ,3781בעתן אַטענטאַט אין ער אַלט געווען אַכט און צװאַנציק

י-אָר ,ער האָט דורכנעפירט דעם טעראָריסטישן אַקט אויף זיין אייגענער אינד

ציאַטיוז און אחריות .מיט דער אַנאַרכיסטישער באַוזעגונג אין די פאַראייניקטע
שטאַטן איז ער ניט געשטאַנען אין קיין אָרגאַניזאַציאָנעלער פאַרבינדונג .דאָך

איז די נאַנצע שולד הן מצד דער פּאַליצײ און הן מצד דער אַלגעמײינער באַפּעל-

קערונג געוואָרפן געװאָרן אויף די אַנאַרכיסטן,
װייניקער פון וועמען עס איז האָט צום אַטענטאַט געקענט האָבן אַ שייכות
ש .י ,און די ,פאַ"ש" ,װאָס ער האָט רעדאַקטירט .ער איז געװען אַ בפירושער
קעגנער פון אינדיווידועלן מאַטיװולאָזן טעראָר .אָט דעם הױיפּט-אַרטיקל פון זיין

אַנאַרכיסטישן קרעדאָ ,דאָס פאַרװאַרפן פון טעראָר וי אַ טיי? פון פּ,ראָפּאַגאַנדע

דער טאָט" האָט ער דעקלאַרירט עפנטלעך ביים איבערנעמען

די רעדאַקציע.

אָט װאָס ש .י .שרייבט:
אַטענטאַט

,דער

פון אַ יונגן

מאַן

מיטן

נאָמען

דזשאָלגאַטש

איה

דעם

פּרעזידענט פון די פאַראייניקטע שטאַטן איז נאָרניט פון אַזאַ אייננשאַפט ,אַן
די מערסטע אַנאַרכיסטן זאָלן קענען צושטימען

דערצו ,און נאָך װייניקער אַפּלאָד

דירן אים ,דער נוצן װאָס אַזאַ אַטענטאַט קען ברענגען פאַר דער פּראָפּאַנאַנדע

פוֹן אונדזער אידעע ,איז זייער פּראָבלעמאַטיש ,דער שאָדן אָבער איז זיכער און

געוויס --- ,אָנצוטאַפּן מיט די הענט,
וי איבער דעם אַטענטאָט אַליין ,אַזױ
לויט אַלֶע צייכנס נאָך אין עס איינע
זען צו טאַרהיטן אין דער צוקונפט,
אַנאַרכיזם צווישן די מאַסן איז פאַר
מאַמענטאַנעם

ביז איצט איז נאָך זייער װייניק באַקאַנט,
אויך איבער די מאָטיוון פון דער אַקציע . ..
פון יענע טאַטן ,װאָס יעדער אַנאַרכיסט מוז
אויב די פאַרשפּרייטונג פוֹן דער אידעע פון
אים וויכטיקער ,וי די באַפרידיקונג פון אַ

קאַפּריז"*).

דאָך איז אַ גרויסער הפון ,אַ יידישער ערב-רב ,באַפּאַלן די זעצעריי און
רעדאַקציע

פון דער ,פאַ"ש",

זיי האָבן געזוכט

,דעם

משומד

יאַנאָווסקי" .אַזױ

האָבן זיי געהאַלטן אין איין אויסשרייען בשעתן איבערפאַל .אַזױי וי זיי האָבן
קיינעם ניט געפונען ,האָבן זיי אויסגעלאָזט זייער צאָרן צו די שריפּטקאַסטנס,
זיך באַנוגנט מיט אָנטאָן שאָדן און באַגיין װאַנדאַלישע אַקטן.
*)

8פאַ"שי.

1091

31טן

סעפמי.

ש.

יאַנאָװסטי

--

זיין לעבן,

סעמפן

דעם אייגנטימער פון קעלער,

אט

2.

שאַפ.

ואו די שריפטזעצעריי און די רעדאַקציע

האָבן זיך געפונען ,האָבן די כוליגאַנעס גוט אָנגעשראָקן און אים אָנגעזאָגט מיטן
האַרבן דראָענדיקן װאָרט אַז ער זאָל זיך ניט דערוועגן ,אויב ער וויל בלייבן אַ
נאַנצער מיט זיינע ביינער און זיין פאַרמענן ,האַלטן ביי זיך די דאָזיקע משומדים.
די פּאַליציי האָט אים אויך נעגעבן אַן אָנצוהערעניש ,אַז עס װאָלט זיין געזינטער
פאַר אים ,ווען ער ווערט פּטור פון די געפערלעכע חברה-לייט װאָס נעפינען זיף
ביי אים אין קעלער .האָט ער ,דער אייננטימער ,געהייסן זיך אַרױיסציען .האָט מען
אין געאייל זיך אַריכערגעצויגן פון איין פּאָדװאַל אין אַ צווייטן ,דער פאַרװאַלטער

ּ,אַ"ש" איז דעמאָלט געווען דער חבר מאַקס שפּאַניער ,דורך נאַכט האָבן
פון פ
די חברים אַריבערגעטראָנן די שריפט ,די זאַץ-מכשירים און אַלֶע מטלטלין ,אַלץ
נעמאַכט פיקס-פאַרטיק אַזױ אַז דער קומענדיקער נומער פון דער ,פא"ש" זאָל
אַרױיסקומען אָן אַ פאַרשפּעטיקונג אויף צעפּוקעניש די שונאים ,דער פאַליציי און
|
די פּאָנראָמירער,
;אויף

סמאָדנן

זיינען

שוין

די זעצער

געשטאַנען

ביי זייערע

קאסטנס

און

געאַרבעט אויף דעם קומענדיקן נומער" (דאָרט).
ש ,י .האָט געמיינט ,אַז קיינער ווייסט ניט פון דעם נייעם פּלאַץ ,וואוהין
די שריפטזעצעריי און די רעדאַקציע האָבן אין נעהיים און אוֹיף שנעל זיך ארי-
בערנעצויגן אָבער די פּאָליציי האָט געהאַלטן אַ װאַכזאַם אוינ אויף אַלע זייערע
באַווענונגען ,און זי האָט נלייך געלאָזט וויסן דעם אייגנטימער ,א נאַליציאַנער
,אַנדיטן" משלח זיין פון קעלער אויב ער װויל ניט האָבן קיין
ייד ,אַז ער זאָל די ב
צרות; האָט ער טאַקע געפאָלגט און געהייסן די גענאָסן זיך גלייך אַרויסציען.
ש .י .האָט זיך אָבער אייננעשפּאַרט :ניין ,זיי װועלן זיך ניט רירן פון אֶר
איידער זיי באַזאָרנן זיך ניט מיט אַ נייעם פּלאַץ ,און זאָל ער טאָן װאָס ער וויל.
חכלל ,מע האָט זיך איינגעשטעלט און מע האָט געוואונען ,ער האָט זיי געלאָון
בלייבן אין קעלער איין וואָך צייט ,אין משך פון וועלכער זיי דאַרפן זיך אויסזוכן
אַ נייעם מקום-מנוחה.

אויפגעזעצט די צייטונג ,געמאַכט די זייטלעך ,אָפּנעפאַרטיקט זיך מיט דער
קאָרעקטור ,האָט מען אין נגעאייל אַוועקגעפירט די פאָרמעס .אין דרוקעריי ,שטעלט
זיך אַרױס ,אַז די פּאֶליציי האָט זיך מקדים געווען ,פאַרלאָפן זיי דעם וועג ,געווען
שוין ביים דרוקער און אים פאַרזאָנט זיך ניט צו דערווענן דרוקן די ;פאַ"ש".
,אַכטהאָבערס? און רייצן זייער צאָרן,
אויב ער וויל זיך ניט איינרייסן מיט די מ
האָט דער דרוקער זיך איבערגעשראָקן און האָט זיך אָפּנעזאַנט צו דרוקן דעם
נומער ,אָבער ש ,י .האָט זיך ווידער איינגעשפּאַרט ,ער קען אויף דער אותודרנע
נים קריגן קיין נייע דרוקעריי און דער פאַרטיקער נומער פוז גלייך אַדורך די
פּרֹעס ,ער האָט זיך איינגעעקשנט און האָט אויסגעפירט ,דער נומער איז אַרויס,

װאָס טוט מען אָבער ווייטער ? וי גייט מען אָן מיט דער אַרבעט אונטער
אַזעלכע אומשטענדן ?
,די וועלט איז

ניט אין נאַנצן

אָן נוטע מענטשן".

|
האָט זיך אויף

דער

אַ בא
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בירנער ,פ,אַ"ש" ,װאָס מע יאָגט און מע פּלאָנט זי פון אַלע זייטן ,מע טרייבט
זי און מע ואַרפט זי אַרױס פון אומעטום ,זיך מרחם געווען די פאַרװאַלטונג פון
דער סאַציאַליסטישער ,אַבענד-צייטונג" און אַריינגענומען צו זיך אין דרוקעריי.
נעמענדיק אין אָנבאַטראַכט װי קעגנעריש-קריגעריש עס זיינען רעמאָלט געווען
די באַציאונגען צװוישן די ראַריקאַלע פראַקציעס ,אין זיך ניט אָפּצואװאונדערן
װאָס פּשוטע עלעמענטאַרע מענטשישקייט האָט דאָך צייטנווייז געוואונען די
אױיבערהאַנט איבער דער ברויזנדיקער פיינדשאַפט ,וי אָט דעד חבריש פריינר-
לעכער אַקט ווייזט,
|
ש .י .געפינט פאַר נייטיק צו באַמערקן װעגן דעם :
,פארגעסט ניט ,אַז עס איז דעמאָלט געווען א צייט פון גאָר אַ שרעקלעכן
גאַנאַטיזם אין דער באַװעגונג ..און איך האָב מיך באמת געפילט פאַרפליכטעט
צו גענאָסע שפּיז און די איבעריקע פאַר זייער באַװויליקונג צו דרוקן די טריפהנע

אַנאַרביסטישע ,פּאַ"ש"

(דאָרט).

מיט עטלעכע װאָכן צודיק איז אַנאָנסירט געװאָרן אַ פייערונג לכבוד דער
צװויידיאָר-עקזיסטענץ פון דער שריפט .דער אַטענטאַט אין פאָרגעקומען פּונקט
מיט אַ װאָך פריער .דאָס שמחהלע האָט מען ניט אָפּנעלײינט .האָט די פּאָליצײ זיך

אריינגעריסן אין זאָל און האָט נעמאַכט אַ דערקלערונג ,אַז זיי װועלן דערלויבן

זיך צו פאַרוויילן מיט טאַנצן אָבער זיי װעלן ניט דולדן קיין שום רעדעס און
קיין זינגעריי פון רעװאָלוציאָנערע לידער ,די גענאָסן ,איבערהויפּט די ניס ייריש-י
רעדנדיקע ,זיינען אויף דער באַגרעגעצונג ניט איינגעגאַנגען .זיי האָבן נלייך אֶנֹ. -
געהויבן צו זינגען די מאַרסעלעזיע .איז געקומען צו אַ צוזאַמענשטויס .די פּאָליצי
האָט באַוויזן װאָס זי קען .זי איז באַפאַלן די גענאָסן מיט װוילדער ברוטאַליטעט.
ש .י .איז געווען אויפגעקאַכט אויף דער פּאַליצײ פאַר זייער גרויזאַמער
אומומענטשלעכער האַנדלונג .און ער גיט צו ,אַז ווען איינער פון
דעמאָלט געװאָרפן אַ באָמבע אויף דער בויאַניש-שלעגערישער פּאַליציי, ,װאָלט
איך ,מיט מיין גאַנצער קעגנערשאַפּט צו גװאַלדטאַטן געבענטשט די האַנט ,װאָס
װאָלט די טאַט אויסנגעפירט"( .דאָרט)
עפּעס ענלעבעס זאָגט יאַנאָוסקי ביי אַ צווייטן פאַל װאָס האָט אים אויפ-
געשוידערט ביזן גדונט פון דער נשמה ,ווען ער האָט דערזען וי פאַרברעכעריש
ב,ורזשויען" קענען האַנדלען קעגן זייערע ,לוינדינסטן" .דאָס האָט צו טאָן מיט
טרדיעיבעננל-דשרפה .דעם 82טן מאַרץ  1191זיינען הונדערט זעקס און פערציק
אַרבעטס-מיידלעך פאַרברענט .געװאָרן אָדעד אומנעקומען מיט אַנדערע מיתות"
משונות ,וי פון שפּרינגען דורך די פענצטער ,ווען אַ פייער האָט אױיסגעבראָכן
אין אַ פאַבריקל און די טירן זיינען געווען פאַרשלאָסן ,וי אַ פאַרזיכערונג קעגן
דעם אַדיינדרינגען פון אַן אָרגאַניזירער פון ,פּראָפּעסיאָנעלן פאַראיין" .האָבן די
מיידלעך זיך געפונען וי אין אַ פּאַסטקע .זיי האָבן ניט געקענט זיך ראַטעװען
דורך אַנטרינען פון לאָקאַל.
|
יענער שבת װעט בלייבן איינגעקריצט אין דעם זכרון פון יעדן אַרבעטער

ש.

יאַנאָװסלי  --זײן

לעבן,

קעמפן

און

שאַפן
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און יעדער אַרבעטאָרין ...דאָס איז געווען אַ פינצטערער ,אַ שװאַרצעד טרויער-
טאָג ,..יערער איינער װאָס האָט נאָר געפילט מענטשלעך,

האָט זיך געפילט װי אַ.

מיטשולדיקער אין דעם דאָזיקן מאַסנמאָרך"*),
אויב דעמאָלט װאָלט זיך נעפונען איינער פון אונדזערע .,.און געמאַכט
אַ סוף צו זייער (פון די באַלעבאַטים) פאַרברעכערישן לעבן ,איז וי שטאַרק איך

בין שטענדיק געווען קעגן געװאַלד ...װאָלט איך אים פּראָקלאַמירט פֿאַר דעם
גרויסן העלד"( .דאָרט 5טן יולִי ,)9991
װאָס קענען מיר פון דעם מודה זיין זיך אָפּלערנען? אַז אויך 'ש .י .האָט
געהאַלטן אַז אין געוויסע פאַלן קען מען זיך אָן טעראָר ניט באַניין .די אומ-
שטענדן צווינגען ,בלית ברירה ,די קעמפער קעגן טיראַנײ זיך באַנוצן מיט אט
דעם געפערלעכן געווער ,אייננטלעך אין די לענדער ,וואו מ'דערלאָזט באין-אופן
ניט רעדן און ניט שרייבן קענן דעם ברוטאַליזירנדיקן און טיראַניזירנדיקן רעזשים,
װאָס בלייבט די קעמפער פאַר פרייהייט צו טאָן ,אויב ניט צו געברויכן דינאַמיט,
װואַרפן באָמבעס ,אָדער אַריבערגיין צום צווייטן עקסטרעם ,זיך אָפּזאָנן פון אַק-
טיוון װידערשטאַנד און זיך באַנונענען מיט דעם פּאַסיון ,לויט טאָלטאָיס און
גאַנדהיס פאָרשריפטן.
ש .י .איז שאַרף אַרױסגעטראָטן קענן דעם דזשאָלנאַטש-אַטענטאַט אין זיין
,אויף דער וואַך" .דאָך האָט די ,פאַ"ש" געהאַט גרויסע שוועריקייטן ,צוליב די
פֿאַרפאָלנונגען פון דער פּאָליציי ,מיטן זעצן און דרוקן .נאָך אַ סך זובענישן האָט
מען געקראָגן צימערן אויפן פערטן שטאָק און דאָרט איינגעשטעלט די זעצעריי.
די פאָרמעס האָט מען געמוזט אַראָפּלאָזן מיט שטריק אין אַן  אֶרון' ,װי ש .י.
באַצײייכנט דעם קאַסטן אין וועלכן מע האָט די פאָרמעס נעמוזט אַרײנטאָן כדי
דער זאִין זאָל ניט צעשאָטן ווערן אויפן וועג.
ווייטער די איינענע געשיכטע ,עס האָט זיך אָפַּנעזוכט איין צדיק אין פּאֲלו-
צויאישן סדום אין יענער צייט פון דער היסטערישער העצע אויף די אַנאַרכיסטן,
װאָס האָט זיך דערבאַרעמט אויף דער אומשולדיק גערודפטער ,פאַ"ש" .דער צדיק
איז געווען מייקל מינץ ,דער אייגנטימער פון דער טענלעכער יידישער צייטונג
,דער ניו-יאָרקעד העראָלד" און ער האָט איבערגענומען אדיאָס זעצן און אי
דאָס דרוקן פוֹן דער פאַרשטויסענער אַנאַרכיסטישער שריפט ,פאַרשטײט זיך ,אַז
|
ער האָט עס געטאָן ניט בחינם,
עס איז שווער צו זאָנגן גענוי װאָס האָט באַװאוינן לעאָן דזשאָלנאַטשן צו
באַניין דעם טעראָריסטישן אַקט קעגן דעם פּרעזידענט מעקינלי װאָס האָט זיך
בדרך כלל מיט קיין זאַך ניט אויסנעצייכנט .ער אין נעווען קאַלירלאָז ,דורכויס
פּאַרעוו ,ניט ערגער פון וועלכן-עס-איז אַנדער פּרעזידענט פון די פאַראײײניקטע
שטאַטן .די פיר יאָר ( )0091 --- 6981װאָס ער האָט געהאַלטן דעם אַמט האָבן זיך

ניט אַרױסגעטײלט מיט קיין פאַרביסענער אַנטשלאָסנקײט קעגן אַמעריקאַנער אֶר-
*)5

ש .י, .גערעכטיקײיט",

023ער ואַרץ .5291
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גאַניזירטער

אַרבעטערשאַפּט.

ווען ער איז

דערויילט

געװאָרן

גאָ ה רין

ביירע

מאָל ,איז

ער ,געלאָפּן" קעגן דזשענינג ברייען .אַזױ אַז עס אין ניט געווען קיין ספּעציעלע
סיבה פאַר װאָס מע זאָל אים דווקא וועלן אַראָפּראַמען פון וועג .זיין גרעסטער
אויפטו נאָך איידער ער איז געװאָרן פּרעזידענט איז דער טאַריף-געזעץ פון 0981
װאָס גייט טאַקע אויף זיין נאָמען .דער דאָזיקער געזעץ איז אָבער ,אָפּגעשאַפט
געװאָרן פון דעמאָקראַטישן קאָנגרעס אין יאָר  ,4981זיבן יאָר פאַרן אַטענטאַט,
בלייבט בלויז איין זאַך װאָס מעקינלי האָט געטאָן און דאָס איז זיין באַפעלן
צו אַנעקסירן ,אין יולי  ,8981די האַויי-אינדזלען .אונטער זיין אַדמיניסטראַציע
איז פאָרגעקומען די שפּאַניש-אַמעריקאַנער מלחמה אוֹן דאָס אַװעקנעמען קובאַ
|
פוֹן שפּאַניע.
מיר ,יידן אין רוסלאַנד ,האָבן זיך געפרייט ,ווען שפּאַניע האָט געכאַפּט אַ
מיאוסע מפּלה .אונדז האָט זיך געדוכט ,אַז אין איר נידערלאַגע ווייזט זיך אַרױס

אַן אַקט פון נעמעזיס .די געשיכטע רעכנט זיך עס אפ מיט שפּאַניע פאַר דער
אינקוויזיציע און פאַר דעם אַרױסטרײבן

זי פירט אַ חשבון-צדק.

פון די יידן .עס נעמט איר לאַנג אָבער

|

אין ש .י-ן האָט זיך אונטערבאַוואוסטזיניק באַהױיפּט דער ייד ,װאָס האָט אַ
ספּעציעלן חשבון מיט שפּאַניע און ער האָט ניט געקענט צולאָזן דעם געדאַנק ,אַז
מעקינלי איןז ,חייב מיתה בידי אִדם" פאַר אַועקנעמען קובאַ פון שפּאַניע און זי
רונטערווארפן אונטער אַמעריקאַנער פּראָטעקטאָראַט ,ניט שענקען איר קיין פולע
זעלבסטשטענדיקייט ,דזשאָלגאַטש האָט זיכער אַנדערש געפילט וועגן דעם קריג
און וועגן דער אונטעריאָכונג".
װאָס דער פּרעזירענט האָט אָנגעפירט
יעדנפאַלס ,יאַנאָווסקי איז האַפטיק אַרױיסגעטראָטן קען דעם אַטענטאַט ,װאָם
האָט גורם געווען דערצו אַז טעדי רוזוועלט װאָס אין געווען וויצע פּרעזידענט,
זאָל ווערן פּרעזידענט און אַז אַ געזעץ קעגן אַנאַרכיסטן זאָל אָנגענומען וערן
דורך אַן אַקט פון קאָנגרעס אין יאָר .2091
ש .י .האָט געפונען פאַר נייטיק אין אַפּריל  2091אַראָפּצונעמען דאָס אונ-
טערקעפּל פון דער ,פאַ"ש" ,װאָס האָט אָנגעוויזן בפירוש ,אַז די שריפט אין אַן
אַנאַרכאָדקאָמוניסטישער אָרנאַן.
אפילו בערקמאַן ,װאָס איז  ---ניט װי ש .י -- ,דווקא יאָ געווען בכלל,

פאַר אַטענטאַטן און טעראָריסטישע אַקטן ,האָט אויך ניט געקענט איינזען ,זיצנדיק
אין תפיסה ,דעם זינען ,צוועק און די באַרעכטיקונג פון דזשאָלגאַטשעס
אָט װאָס ער שרייבט אין אַ בריוו צו עמאַ גאָלדמאַן פון תפיסה:

אַקט.

;כדי צו האָבן די ריכטיקע ווירקונג מוז אַזאַ האַנדלונג .. ,זיין געצילט קעגן
אַ דירעקטן פיינד פון פאָלֶק .די וויכטיקייט פון אַזאַ טאָט ווערט (דעמאָלט) פאַר-
שטאַנען פון דעם דורבשניטלעכן מענטשן ,און נאָר אין דעם לינט די פּראָפּאַ-
נאַנדיסטישע דערציערישע וויכטיקייט פון אַן אַטענטאַט ...איך צוייפ? צי זי

(דזשאָלנאַטשעס טאָט) האָט אַ דערציאונגס-ווערט .װאָרעם די סאָציאַלע נויטווע-:
,עבנדיק מיין לעבן" ,ז'
דיקייט פאַר איר דורכפירונג זעט זיך ניט (עמאַ נאָלרמאַן ל
|
 ,3עננליש).
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ש .יאַנאָװסטי  --זײן לעבן ,קעמפן און שאַפן

פרעגט זיך ,פאַר װאָס דאיַנעקסיע פון די האַװיי-אַינדזלען .און דִי מלחמה
און דאָס אַװעקנעמען קובאַ פון שפּאַניע און זי ניִט באַפּרײיען ,נאָך לאָזן זי אונטער
אַמעריקאַנער הערשאַפט ,פאַר װאָס קען עס דינען פאַר אַ באַרעכטיקונג פון אַקט?
דער ייד אין בערקמאַנען האָט דעם געדאַנק ניט צוגעלאָזן ,אָדער אפשר האָט
די תפיסה געװוירקט אויף אים ,און אגיעםוויזן װוי נוצלאָז זיין קרבן איז געווען.
און װאָס ער האָט געװאָלט אַרויסברענגען וועגן זיך און זיין טאָט ,זאָגט ער עס
וועגן דזשאָלגאַטשן .ער
כיענטשלעכער נשמה !

קען זיך פונאַנדערקלייבן
|

אִין דעם לאַבירינט פון דער
|

! קדיג און פרידן און ווידער קריג
. 1
סוף  1091קומט פּיאָטער קראָפּאָטקין ( )9481-1291אויף אַ צווייטן באַזוך
קיין אַמעריקע .דאָס ערשטע מאָל איז ער דאָ געווען ווינטער-צייט .7981-8981
ער איז געקומען געבן אַ סעריע לעקציעס וועגן דער רוסישער ליטעראַטור ,די
לעקציעס זענען דערנאָך דערשינען אין בוכפאָרעם אונטערן נאָמען  ווירקלעכקייט
| און אידעאַלן אין דער רוסישער ליטעראַטור" ,ער איז איינגעלאדן געווען פון
.
|
לאַװעל-אינסטיטוט אין באָסטאָן.

די אָנהענגער פון דער חודש-שריפט ,די פרייע געזעלשאַפט" האָבן פאַר
אים

פאַרמסרט

יאַנאָווסקין .די טענות

זייערע זיינען אַלטע .מיר האָבן זיי שוין

עטלעכע מאָל געהערט ,און קראָפּאָטקין האָט זיי שוין געקענט אויף אויסוייניק.
ש .י ,איז אַ דעספּאָט ,ער איגנאָרירט די מיינוננען פוֹן די גענאָסן .קראָפּאָטקין
קען גאַנץ גוט יאַנאָווסקין .און וי אַ צייכן אַז ער סאָלידאַריזירט זיך ניט מיט די

אָנקלאָגער ,גיט ער זיינעם אַן אַרטיקל? פאַר דער ,פאַ"ש".
דער אַמעריקאַנער סאַציאַליסטישער טעאָרעטיקער און אַרבעטער-פירער
לִיאָן ( )9881-4191געבוירן נעװאָרן אין קוראַקאַאָ ,אין די מערב-אינדיעס

דע-
פון

האָלאַנד ,זיין בילדונג האָט ער געקראָנן אין דייטשלאַנד און אין האָלאַנד ,אַרום
דעם יאָר  4781קומט ער אָן אין ניװודיאָרק ,וואו ער שטודירט יוריספּרודענץ אין
קאָלומביאַ-אוניווערזיטעט .נאָך זיין גראַדואירונג װוערט ער א לעקטאָר וועגן אינ-
טערנאַציאָנאַלן רעכט און דיפּלאָמאַטיע אין קאַלומביאַ-אוניוערזיטעט ,זיין שטעלע
האַלט ער אָן פון  8881ביז  .9881אין  8881טרעט ער אַרײין אין די ,ריטער פון
אַרבעט? און אין צוויי יאָר שפּעטער אין  ,0981ווערט ער אַ מיטנליד פוֹן דער
סאַציאַליסטישער אַרבעטער-פּאַרטײ פון צפון-אַמעריקע .אַ יאָר שפּעטער ווערט ער
אָנערקענט וי דער פירער פון דער דאָזיקער פּאַרטײ און דער רעדאַקטאָר פון איר
,אָס פאָלק"{ .פּ,יפּלײ)
אָרגאַן ,ד

אב א

|
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דע-ליאָן איז נעווען איבערציינגט

אַז דעם קאַפּיטאַליסטישן

י}
דָ ר
גא

סדר קען מען

און מ'דאַרף אָפּשאַפן דורך אַ פּאָליטישער אַקציע .ער איז געווען קעגן די אוכ"
אויפטוערישע פּאָליטישע פּראָפּעסיאַנעלע אַרבעטער-פאַראײינען .ער האָט זיך באַמיט

צו גרינדן אַ שטאַרק צענטראַליזירטע אַרבעטער-אָרנאַניזאַציע ,װאָס װאָלט דערציען

די אַרבעטער פאַרן סאַציאַליזם און שטרעבן צו קאַנטראָלירן און איבערנעמען די
פּראָדוקציע-מיטלען .אָט די צענטראַלע אָרגאַניזאַציע דאַרף באַשטײן פון אינדוס"

טריעלע פאַראיינען ,װאָס װאָלטן זיין יעדער איינער פאַר זיך גענומען ,אַ פּאַלײ

טישער איינס פון אַן אידעאַלער סאַציאַליסטיש-אינדוסטריעלער געזעלשאַפט .דער
נאַציאָנאַלער קאָנגרעס פון די דאָזיקע אינדוסטריעלע פאַראיינען דאַרף זיין צו"
געגרייט צו פאַרנעמען דעם פּלאַץ פון דער נאַציאָנאַכער לעניסלאַטור פון דעם
קאַפּיטאַליסטישן שטאַט,
דע-ליאָניזם איז אַן אַמאַלגאַם אָדער אַ סינטעז פון מאַרקסיסטישן סאַציאַל-
דעמאַקראַטיזם און פראַנצויזישן סינדיקאַליזם .מע קען דע-ליאַנען באַצײכענען
|
וי א פּאַליטישן סינדיקאַליסט,
ּ,ויפּסט-
דער חסרון פון סינדיקאַליזם איז דאָס װאָס ער איז ,אַזױ צו זאָגן פ
לעכער פון פּויפּסט" ,מאַרקסיסטישער פון מאַרקסן .ער נעמט צו ערנסט דעם טעזיס
ווענן דער אייבערהערשאַפט אין דער געזעלשאַפט פון דעם ריינעם עקאָנאַמישן
פאַקטאָר ,אָט דער עקסטרעמיזם פון סינדיקאַליזם האָט דע-ליאָן זיך געפלייסט

צו באַזייטיקן .,ער האָט געװאָלט אַרויפפירן דעם סינדיקאַליזם,

װאָס האָט זיך

שטייף צוגעקניפּט צו דער אינדוסטריעלער פּראָפּעסיאָנעלער אַרבעטער-באַװעגונג,
אויף פּאַליטישע רעלסן ,אויף וועלכע עס שטייען די מאַרקסיסטן סאַציאַלידע-
מאַקראַטן.
|

,אַציאַליסטישע פאַך -און אַרבעטס-
| אין  8981האָט דע-ליאָן געגרינדעט די ס
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דאָס איז געווען אֵן

אַליאַנץ" 6008:112( -
אינדוסטריעלע פאַראייניקונג װאָס איז צוזאַמענגעשטעלט געװארן פון פּראָפע-
סיאָנעלע פאַראיינען און סאַציאַליסטישע גרופּן ,צען יאֶר שפּעטער ,אין  ,9091האָט
,אַכלעס" , ,די אינדוסטריעלע אַרבעטער פון דער וועלט"
ער געהאָלפן גרינדן די װ

נ1ן של })  .אין  8091האָבן די ,אינדוסטריאַלניקעס" אים אױסגעשלאָסן פון

זייערע רייען ,ווייל זיי האָבן ניט געהאַלטן פון פּאָליטישער אַקציע ,נייערט פון
דירעקטע עקאָנאָמישע שטרייטמיטלען ,װוי סטרייקס ,באִיקאָט און סאַבאָטאַזש.
דע-ליאָן האָט .אָרגאַניזירט אַן ,אַרבעטער אינטערנאַציאָנאַלן אינדוסטריעלן פאַר'
איין" ,ער איז אָבער געבליבן שװאַך און אָן השפּעה אויף דער אַמעריקאַנער
פּראָפּעסיאָנעלער אַרבעטער-באַװעגונג ,און ער האָט זיך אויפגעלייזט אין יאֶר
1
,85
,אָציאַליזם קעגן אַנאַרדיום (;)1091
/צווישן זיינע פאַרפאַסונגען געפינען זיך :ס
{,צװײי זייטלעך פוֹן דער רוסישער געשיכטע (, ;)9091די ברעגענדיקע פּראַגע פּון

די פּראָפּעסיאָנעלע פּאַראײנעו"י (.)4091
דע-ליאָן האָט בשעתו

געהאַט

אַן אָנהענגערשאַפּט

אויך צווישן די יידישץ

ש.

יאַנאָװסקי

--

זײן

7עבן,

קעמפן

אן
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שאַפן

אַרבעטער .יוסף שלאָסבערג אין דאָ געווען זיין הויפּטטוער ,זיי האָבן אויך געהאַט
אַן איינענע צייטשריפט מיטן נאָמען ,אַבענד-בלאַט".
דע-ליאָן און זיין תלמיד יוסף שלאָסבערג האָבן גראָב ,אפילו געמיין אָנָ-
געגריפן קראָפּאָטקינען ,פּשוט אים געזידלט ,שיער ניט אָנגערופן אים שווינדלער,
און דערקלערט קראָפּאָטקינס קומען האַלטן פאַרטראַנן אין אַמעריקע וועגן דער
רוסישער ליטעראַטור וי אַ שפּיצל פון די אַמעריקאַנער קאַפּיטאַליסטן ,װאָס האָבן
זיך דערשראָקן פאַר דע-ליאָנס השפּעה אויף דער אַרבעטערשאַפט .זיי האָבן געהאַט
בדעה אויסצונוצן קראָפּאָטקינען בכדי צו פאַרווירן די אַרבעטער און פארטונקלען
יי
הי
זייער קלאָסן-באַוואוסטזיין.
דאָס איז אַן אױסטראַכט װאָס ווייזט אויף וויפל זיין (דע-ליאָנס) פאַנטאַזיט
האָט זיך צעשפּילט .ער האָט איבערגעטריבן גוזמאדיק זיין איינפלוס אוֹיף דער
אָרגאַניזירטער אַרבעטערשאַפט.

די ,פאַ"ש" האָט ,פאַדשטייט זיך ,אָנגענומען זיך פאַרן כבוד פון פּיאָטער

קראָפּאָטקין וי דער א;ַ"פ" האָט
אָנגעפאַלן אויף קראָפּאָטקינען,
קראָפּאָטקינען געװאָרפן אין צו
נען ,ער איז געפאַלן צוריק אויף

עס געטאָן אין דער צייט ווען בעבל איז שענדלעך
דער שמוץ ,װאָס די דעליאָניסטן האָבן אויף
זיין זויבערער פּערזענלעכקייט ניט צונעשטא-
זיינע באַשמוצער אוו פאַרלוימדער.

אָט דעם גראָביאַנסקן אָנפאַל אויף קראָפּאָטקינען האָט ש .י ,דאָס הייסט די
,פאַ"ש" ... .אויסגענוצט אַזױ שטאַרק וי איך האָב עס דאַן געקאַנט ,וי אַ באַוייז
פון דער געפאַלנקייט פון אַמעריקאַנער סאַציאַליזם"( .דאָרט7 ,טן דעצ' .)8991
זייענדיק פאַרליבט אין דער ,פאַ"ש" פאַלט י ,ש .אַריין אין אַ נוזמאדיקע-
איבערטרייבונג ווען ער דערלאָזט דעם געדאַנק ,אַז זיין קאָנטער-אַטאַקע אויף די
שפּאַלטן פון דער ,פאַ"ש" געווענדט קענן דעליאָניזם האָט נעשפּילט אַ דעצי-

דידנדיקע ראָלע אין אָפּשװאַכן דע-ליאַנס איינפלוס אויף אַמעריקאַנער אָרֹגאַני-
זירטער אַרבעטערשאַפט.
לעניש:
דעם

אָט װאָס ער דערלויבט

זיך צו שרייבן

ניט אָן קווענק-

ַ,בענד-בלאַט? איז באַלד נאָד
און איך שמייכל מיר צו זאָגן ,אַז דאָס װאָס א
אונטערגענאַננען און דער דע-ליאָניזם אין אַלנעמיין האָט אָנגעהויבן אַלץ

מער און מער צו זינקען איז צום גרויסן טייל פאַראַנטװאָרטלעך די קאַמפּאַניץ
װאָס די ,פאַ"ש" ,האָט צו יענער צייט אָננעפירט און וועלכע האָט געפונען
טיפן אָפּקלאַנג אין דעם געוויסן פון דעם יידישן צייטונגס-לייענער"( .דאָרט).

א

מיר וועלן אים פאַרגעבן אָט די איבערשאַצונג פון די פאַרדינסטן פון דער
פּאַ"ש" און עס אָפּפּטרן מיטן תלמודישן ווערטל ,ליבע האַלט ניט אָן קיין

ריכטיקע ליניע"*) מאַלע װאָס אַ פאַרליבטער רעדט און זאָנט וועגן זיין געליבטער- ,
*) סנהדרין ,ק"ה.

יי
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2 9
ש .י .פילט זיך וי אַ זיגער ,ער האָט שוין באַװויזן אַװועקצושטעלן רי ,פאַ"ש"

אויף אַ פעסטן באָדן הן זשורנאַליסטיש און הן פינאַנציעל .,ער קען זיך פאַרגינען
צו .זיין גרויסמוטיק ,קיינער װעט אים ניט חושד זיין ,אַז ער שטרעקט אויס זיין

אּאַלמעצװײג? מחמת שװאַכקײט ,קיינער װעט אויף אים ניט זאָגן
האַנט מיט פ
יי
אַז ער איז אחַלוש ,דערפאַר איז ער אַ פּאַציפיסט.
;= אין דער צייט איז ער זיכער אַז ער האָט שוין איבערצייגט זיינע קעגנער
און שונאים פון דעם אינטעלינענטישן

לאַנער ,אַז ער און די ,פאַ"ש" קענען

אויסקומען גאַנץ גוט אָן זיי און זייער מיטאַרבעט .לכן איז איצטער דער גינציקער

מאָמענט אַרויסצוקומען מיט דעם רוף, :לֿאָמִיר זיך איבערבעטן

און שליסן די

רייען" .ער קען זיך עס דערלויבן ,זיין שטאָלץ קען פון דעם גאָרניט ליידן ,עס
פּאַסט זיך פאַר אַ זינער צו זיין פאַרגעבעריש און זיין דער ערשטער צוֹ בעטן
|
:
|
מאַכּן שלום,

אין דעצעמבער ,צו דער יערלעכער קאַנװענשן (צוזאַמענקום) ,קומט ש .י.
אַרויס :מיט אַ לײיטאַרטיקל אונטערן קעפּל, :אַלע צואַמען".
ש.
{

י .ווענדט זיך צו די גענאָסן מיט אַ פאָרשלאַג מע זאָל מאַכן שלום און

אַלע וי איינער זאָלן זיך אַרײינװאַרפן אין דער אַרבעט מיט געטאָפּלטער ענערגיע,
מיט איין װאָרט ,ניט דורכלאָזן
כ2ל? זמן עס איז הייס,

די גינציקע

געלעגנהייט

און שמידן

דאָס אייזן,

ּ,אַ"ש? אונטער זיין רעדאַקציע און פירערשאַפט איז אַ דערפאָלג ,האָט
די פ
אַ גאַנץ ברייטע צירקולאַציע .און ,אַז אַ מענטשן גייט אַװעק גוט ,בעטן זיך דאָך
|
איבער מיט אים אפילו זיינע שונאים",
זיין האַנט אויסגעשטרעקט מיט דעם פּאַלמען צויינל אין ניט געבליבן
הענגען אין דער לופטן ,אַ צאָל פון דער אַנאַרכיסטישער אינטעליגענציע ,װאָס
האָבן ביז אַהער געהאַלטן אין איין טענהן אַז ער איז נאָר קיין אַנאַרכיסט ניט,
נאָר אַ זעלכסטהערשער האָבן אַצינדער גענומען איינזען ,אַז ש ,י .אין אַדאַנק

זיין שאַרפער זשורנאַליסטישער פּען און אַדאַנק זיין מעכטיקן אָראַטאָרישן טאַלאַנט
געװואָרן אַן אָנפּירנדיקער כוח אויף דער יידישער ראַדיקאַלער גאַס .בקיצור ,זיי
האָבן זִיך דערקונדיקט ,דורך די פּראַקטישע טאָנ-טעגלעכע אותות און מופתים,

װואָס ש .י .האָט באַװיזן ,אַז ש ,י .וועמען זיי האָבן מבטל געווען ,געמאַכט צו
גאָרניט און ניט ,געהאַלטן פּאַר אַן עם הארץ ,איז דאָך אַ גװאַלדאָוונער דערפאלג,
בשעת זיי מיט זייער אָנגעבלאָזענער ,מעשה-אינדעק ,גדלות ,מיט זייער חכמה און
קענטעניש און אינטעליגענטעריי זיינען אַ דורכויסיקער דורכפאַל ,זיי האָבן ניט
באַװיזן זיך צו דערווערבן צווישן אַרבעטער-עולם ניט קיין לייענער פאַר זייער
שריפט און ניט קיין נאָכפאָלגערשאַפּט פאַר זייערע דערהויבענע אידעען און
אַנאַרכיסטישע אַנשויאונגען .הכלל ,זיי האָבן אָנגעהויבן זיך רוקן נענטער צו אים,
קומען קיין קאַנוסאַ .דאָס צוריקקערן זיך איז זיי פיל דערלייכטערט געװאָרן דורך
ײֹ

ש .יאַנאָװסקי  --זײן לעבן ,קעמפן און שאַפן
ש.

י-ס

ברײיטהאַרציקייט,

גוטמוטיקייט

און
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גרייטקייט

זלזולים און בלבולים ,קריוודעס און עוולות װאָס

צו פאַרגעסן

געוועזענע

זיינען קעגנזייטיק

באַגאַנגען

געװאָרן --- ,און זאָל איין מאָל פאַר אַלֶע מאָל הערשן פרידן אין דער אייגענער
מחנה,
טייל פוֹן זיי נעמען זיך גלייך באַטײליקן אין דער ,פאַ"ש" ,װאָס פאַר דער
צייט פון זייער שטיין פון ווייטן און באִיקאָטירן האָט זי באַװיזן נאָר ואַזשנע
זיך אַרױפצואַרבעטן ,האָט צוגעצוינן ניט בלוין אַ באַדייטנדיקע צאָל לייענער
נאָר אויך וויכטיקע שרייבער ,אַלע מיט נעמען און יונגע מיט טאַלאַנט-צוזאָגענישן.
בלויז צוויי זיינען געבליבן פאַרעקשנט אין זייער אומביינעוודיקייט און אָנֵ-
נעשטויסנקייט אויף ש ,י-ן און זיין ,פאַ"ש" .די צוויי זיינען געווען פאַרשיידן
איינער פון אַנדערן ,וי זיי װואָלטן זיך געפונען אויף צויי קולטורפּאָלוסן .די
דאָזיקע צוויי זיינען מ .קאַטץ און ד"ר א .י .מעריסאָן.
מ ,קאַטץ איז געווען אַ פּובליציסט און אַ ליטעראָט מיט פּרעטענזיעס אויף

אַ בעלעטריסט ,ער איז געווען ,בעיקר ,אַ לב טוב ,אמַענטש

מיט אַן איידעלן

נעשמאַק און ראַפינירטן געפיל ,ער איז געקומען צום אַנאַרכיזם מער מיטן האַרצן
וי מיטן אויסגערעכנטן שכל .ער איז נגעווען די פיינקייט און נוטסקייט אַליין ,ער
איז געווען אַזױ גוט אַז ער האָט זיך ניט געקענט פאַרגינען צו האָבן טאַלאַנט,
ווען אַזױ פיל אַנדערע האָבן עס ניט .שפּעטער צו איז ער צונעשטאַנען צום אַרבע-
טאָרישן ציוניזם ,ווידער מער מיטן נעפיל וי מיטן קלאָרן קאָפּ ,די יירישע צרות

|

האָכבן אים פאַרקלעמט דאָס האַרץ;
געװאַנטער

איקאַנאָקלאַסט

טעאָרע-

ד"ר מעריסאָן אין געווען אַ טרוקענער
טיקער-אַנאַליטיקער פון אַנאַרכיזם,
אָט די צוויי האָבן ניט געקענט פאַרטראָגן ש .יאַנאָווסקין ,ניט געקענט אים
סובל זיין ניט בלויז אידעאָלאָגיש ,װוי אַן אַנאַרבכיסט ,נאָר אויך וי א מענטשן,
פּסיכאָלאָניש .איך האָב שיער ניט געזאָנט אָרנאַניש .הן וי שרייבער אוֹן הן
קאַנסטיטוציאַנע? װוי כאַראַקטערן זיינען זיי געווען אַזױ פאַרשיידן.
ש .י .האָט ד"ר מעריסאַנען געהאַלטן פאַר אַ בטלן װאָס זיצט הינטערן אויוון,
און ווען ער קריכט אַרויס און נעמט רעדן צום עולם איז השם ירחם ,דער גאָט
פון קראָפּאָטקינען זאָל זיך אויף אונדז דערבאַרעמען .ער שיט אַרױס פון זיין פּען-

מויל אַזעלכע ווילדע אַפּיקורסישע געדאַנקען ,אַז מע קען עס גאָרניט און מע
טאָר עס גאָרניט הערן ,ש .י .האָט געהאַלטן ד"ר מעריסאָנען פאַר אַ כופר בעיקר,
װאָס קען ניט האָבן קיין ארב און טייל אין דער אַנאַרכיסטישער געזעלשאפט-.
|
אויפפאַסונג,
ש .י ,איז אַרױיסגעטראָטן קעגן אינדיווידועלן טעראָר, ,פּראָפּאַנאַנדע דער

טאָט? װאָס האָט נגעמיינט דינאַמיט-און באָמבע-אַקציע .אָבער בנונע רעװאָלוצ יי
און דער אומלייזבאַרער פאַרקניפּונג װאָס עקזיסטירט צװוישן קאָמוניזם און אַנאַר'י
כיזם האָט ער ניט צוגעלאָזט קיין ברעקל צווייפל ,ער איז געווען װאָס אין שייך

די דאָזיקע גרונט-הנחות ,דאָגמעס ,היפּש אַרטאָדאָקסיש אוֹן רעכטגלייביק,

/
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גאָ רדי;

ד"ד מעריפאָן האָט אָט די גלויבערייען געשטעלט אונטער אַ פרעגצייכן
נאָך אין יאר  .5981אָט װאָס עױ האָט זיך דערלויבט צו שרייבן ,אונטער דעם
פּסעוודאָנים  .9א .פראַגק.
ֹ
;אַלע װאָס גלייבן אין פּערזענלעכער פרייהייט זיינען גוטע אַנאַרכיסטן; יאָ קאָי

מוניזם ,אָדער ניט קאַמוניזם = --אַלץ װאָס מיר ווייסן ,אַלץ (אין) װאָס מיר זיינען
זיכער איז נאָר אַנאַרכיזם"?) ,קעגן פאַרטיקע סיסטעמען האָט דער אַנאַרכיזם
זייער פיל אויסער אגַוט 'װאָרט; ער קען זיי ניט און וויל זיי ניט קענען"( .דאָרט)
אַזױ אַז צו קיין פאַרשטענדעניש אָדער פּשוה ,צו קיין באַגענעניש אידעאָר
|
נאָגישװאָט צווישן די צוויי אַנאַרכיסטישע פּרעדיקער ניט געקענט קומען.

ש

י איז געווען אַ פולשטענדיקער,

מיט דער אױיסנאַם פון פּונקט ועגן

אינדיווידועלן טעראָר א קראָפּאָטקיאַנער .בעת מעריסאָן האָט אַרױסגעװיזן א
שטאַרקע אָפּנייגלערישע טענדענץ .ער האָט צוגעלאָזן פּאַרלאַמענטאַריזם און האָט
אין גאַנצן אָפּנעפרעגט די באַשערטקײיט פון דעם זיווג ,װאָס קראָפּאָטקין האָט משרך
געווען ,פון אַנאַרכיזם מיטן קאָמוניזם.
ער מיט זיין ליטװישן לאָנישן שכל האָט געהאַלטן ,אַז די פּאָרמולירונג און
אויסאַרבעטונג פון דער טאַקטיק אין דער אַנאַרכיסטישער קאַנצעפּציע איז פעלערי
האַפט .דעו סאַציאַליסט-שטאַטיסט באַהױפּט ,אַז די מלוכה דאַרף איבערנעמען
די אינדוסטריע און מסחר און דער אַרבעטער-קלאַס דאַרף זיך אָרגאַניזירן אויף

אַ פּאַליטישן באַזיס ,שאַפן זיין פּאַליטישע פּאַרטײ און זיך באַטײליקן אין פּאַרי

לאַמענט ככדי דורך סאָציאַלער געזעצגעבונג צו דערנענטערן דעם טאָג פון איבער-
נעמען די נאַנצע װירטשאַפט און זי פאַרװאַלטן אויף אַן אָרגאַניזירטן שטייגער
אויף אַ גדויס מלוכהשן מאָסשטאַב .דער אַנאַרכיסט באַקונין ,קראָפּאָטקינס חבר
האָט דערויף געענטפערט ,אַז ער איז קעגן דעם ,אַז דער שטאַט און זיינע אָרגאַנען,
| װאָס זענען פאַרקערפּערט אין ביוראַקראַטן ,זאָלן װערן דער אייגנטימער און
פאַרוואַלטער פון די רייכטימער פון לאַנד ,און ער האָט זיך קאַטעגאָריש אָפּנעזאָגט
פון באַטײליקן זיך אין די װאַלן צו די מלוכה-אַנשטאַלטן.
ד"וי מעריפאָן האָט געטענהט ,אַז זיין אין פּאַרלאַמענט הייסט נאָך קגמרי

ניט צושטימען

צום סאַציאַליסטישן

טעזיס

פון אינערגעבן

די װירטשאַפט

אין

רשות פון שטאַט .די בורזשואַזע דעפּוטאַטן באַטײליקן זיך דאָך יא אין די רע
כּרעזטנטאַטיווע שטאט-אינסטיטוציעס און דאָך זיינען זיי אױיסגעשפּראַכן קעגן
יעדן פאַרזוך צון פארשטאטיזידן די װוירטשאַפט .דער אַנאַרכיסט ,לויט ד"ר מע-
ויסאָנס באַנעם ,האָט געמעגט טאָן דאָס אייגענע :גיין אין פּאַרלאַמענט און דאָרט
טאַקע אַרבעטן קעגן יעדן פאַרזוך צו ביוראַקראַטיזירן די באַלעבאַטישקײט און
אַגרענעצן דעמאָקראַטישע פרייהייט .איי װאָס ,דער שטאַט װי אַזעלכער איז
טריף-הזיר ,איז ער דאָך אָבער ניט .טריפער ווו די פאַבריק און װאַרשטאַט.
און אויב עס איז רעכט און כשר זיך צו באַטײליקן אין אַ פּראָפּעסיאָנעלן פאַראיין,
װאָס פאַרנעמט זיך מיט פּיטשינקע רעפאָרמעלעך ,װוי קירצן די שעהן פון אַרבעט

*)

,פרײע געזעלשאַפטי,

אָקְטאָבער'העפט,9981 ,

זי .61

ש .יאַנאָװסקי  --זיין לעבן ,קעמפּן א שאַפּן

.
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און העכערן װי מעגלעך די שכירות פון אַרבעטער ,פאַר װאָס זאָל דער אַרבעטער-

קלאָס ניט טאָרן אויסניצן די פּאָליטיש רעפארמיסטישע מיטלען ,װאָס קענען דינען

צום אויסבעסערן זיין מצב.

|

ווען די טעגלעכע ,אַבענד-צייטונג" האָט גענומען דערשיינען דעם 81טן
מאַרץ  6091און עס איז געווען אַ גרויסער דוחק אין שרייבער איז ד"ר מעריסאָן
צוגעצויגן געװאָרן וי אַ  שטענדיקער מיטאַרבעטער .און נאָך איר אונטערגאַנג ---
כסך הכ? זיינען דערשינען ניט מער פון ניין און פערציק נומערן  ---אין ער
פאַרבליבן אַ קורצע צייט אַ מיטאַרבעטער אין דער ,פאַ"ש" ,אונטער ש .י-ס
דעדאַקציע.
מע קען זאָגן אָן קווענקלעניש ,אַז פאַר ש .י-ן האָט ד"ר מעריסאָן ,וי אַן
אַנאַרכיסט ניט עקזיסטירט .ער איז געווען מעיקרא פּירכא אַפּר-אָר ,אַן אָפּגעפרענ-
טער ,און ש .י .האָט זיין אורטיי? איבער אים נאַנץ קלאָר און שאַרף אַרוױסגע-

טראָגן ווען ד"ר מעריסאָן איז אַרױסגעקומען
זיינע אַרטיקלען

אונטערן

נאָמען ,טאַקטישע

אין דער ,פּאַ"ש" אין  6091מיט
פראַגן" ,עס

האָט

זיך אַנטװיקלט

אויף די שפּאַלטן פון דער ,פאַ"ש" אַ היציקע דיסקוסיע .ש .י .אין דעמאָלט
אַרוױיס מיט אַן אומברחמנותדיקן אֶנגריף אויף ד"ר מעריסאָנען ,ער האָט אים
,געמאַכט אויסצודרייען" ,װי ש .י .האָט געקענט ,ווען ער איז געווען מלא המה
צעװאַרעמט פון פּאלעמישן אייפער .די דיסקוסיע האָט זיך געשלאָסן מיט ש .ייס
|
אַטאַקע.
אָט װאָס ש .י .האָט געשריבן:
מיר דיסקוטירן ניט ועגן פּאָליטישער אַקציע  ---די ואָס פּריידיקן עם,
זייגען ניט קיין אַנאַרכיסטן ...אַנאַרכיסטן זיינען ניט צופרירן מיט לאַנגזאַמע
אויסבעסערוננען ,אָבער איין זאַך איז זיכער ,זיי ועלן קיין מאָל ,קיין מאָל ניט
אָננעמען די פּאָליטישע אַקציע"*).

וועגן הלל זאָלאָטאַראָווס באַטײליקן זיך אין דער ,פאַ"ש" דריקט זיך ש .י.
אוים גאַנץ ניט שמייכלהאפט:
צווישן אַזױ פיל שרייבער און אינטערעסאַנטע האָט זאַלאָטאַראָװס פ5פו5
|
ווייניק װאָס געקענט שאַטן".
אין דעם עפּיטעט ,פּלפּול" מיט וועלכן ער באַצײיכנט זאַלאָטאַדאָוס שרייבן
| לינט ש .י-ס ביטולדבאַציאונג צו דעם חקירהשן אופן פון באַהאַנדלען א טעמע,
װאָס קען ניט אַפּעלירן צום ברייטן אַרבעטער-עולם.
אָבער מיט וויפל האַרציקײיט ,פריינדשאַפט און פאַרהערלעכונג האָט ע-

געשריבן וועגן דעם זעלביקן הל? זאַלאָטאַראָוו מיט יאָדן שפּעטער .מען קען עס
כמעט פּאָרמולירן וי אַ רעג? :די אַלע וועמען ער האָט אין זיינע ברויזנדיקע יאָרן
אַרונטערגעריסן און געמאַכט צו גאָרניט ,האָט ער אין זיינע מיושבדיקע יאָרן
נעשעצט ,געהויבן און פאַרהערלעכט,

אט װאָס ער שרייבט אין א
,ויף דער ואַך" פון 31טן מאַרץ :8191
*)

ש.

י, .פאַ"ש",

סוטער

יני

,1191

,בריוקאסטן".
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,אָסוֹר ,אויב עס אין איבערטריבן ,ווען מיר װעלן מאַכן די באַהױפּטונג,
אַז עס איז אַ גרויסער צווייפל צי די יידישע אַנאַרכיסטישע באַוועגונג װאָלט איבער-
הויפּט געקאַנט געשאַפן ווערן ,ווען דער גוטער צופאַל װאָלט אונדז דעמאָלט ניט
געבראַכט געג' זאַלאָטאַראָוון פון סינסינאַטי אין אנהייב פון  ...7/881אין דעם
זינען מעגן מיר זאָגן אַז גענ' זאָלאָטאַראָוו ,יונג װוי ער איז דעמאָלט געווען מיט
 9יאָר צוריק ,איז ווירקלעך דער טאַטע פון דעם יידישן אַנאַרכיזם אין אַמעריקע....
בנוגע מאיסייעוון ,װאָס איז פיל שפּעטער באַרימט געװאָרן װי אַ גרויסער
הענג-בריקן-בויער ,און װאָס האָט געשריבן דעמאָלט אונטער דעם פּסעװודאָנים מ,
לעאַנטיעוו ,גיט ש ,י ,צו; ,ער איז דעמאָלט ווירקלעך געווען איינער פון אונדוערע

פעאיקסטע שיין-שרייבער .. .האָב איך אים צוגעטיילט דעם טעאַטער צו שרייבן
|
|
|
קריטיק",
כמעט דער נאַנצער שטאַב פון דער ,פרייע געזעלשאַפט? האָט זיך איבער-
געפּעקלט אין דער ,פאַ"ש" ,אַזױ אַז די ,פאַ"ש" האָט במשך פון אַ קורצער
וויילע אויסנעזען וי אַ וועכנטלעכער ,װויסנשאַפטלעכער און פילאָזאָפישער זשוֹר-
נאַל ,װאָס איז מיר ,װוי דער אמת איז ,ניט געווען זייער שטאַרק צום האַרצן ,ווייל
איך האָב שטענדיק מער אין זינען געהאָט דעם אַלגעמײנעם לייענער ,װי די

שרייבער ,אָבער צוליב שלום האָב איך מיינע נעפילן אונטערדריקט ,און אַ געוויסע
צייט האָב איך זיי (די שרייבער)

געלאָזן זיך וואוילגיין( .דאָרט)

עס איז זייער כאַראַקטעריסטיש פאַר ש ,י-ן װאָס האָט געהאַלטן ,אַז אַלץ
װאָס
אויב

ווערט געשריבן דאַרף זיין צונענגלעך אויפן אָרט צום אַרבעטער-לײענער.
דער אַרױסגעבראַכטער טעזיס אין איבער דעם פֿאַרשטאַנדיניואָ פון אל-

געמיינעם לייענער ,האָט אָט די שרייבעכץ

קיין אַנדער ווערט ניט װי בלױיז אַ

שרייב-פאַרגענינן-פאַרשאַפער פאַר דעם ליטעראַט גופאָ ,ער וויל ניט צולאָזן דעם
עאָריע פון אַנאַרכיזם,
טי
געדאַנק ,אַז עס אין נוצלעך און וויכטיק צו באַאַרבעטן ד
פאַרטיפן איר פאַרשטענדעניש ,ווען אפילו די אַריײנטראַכטענישן זיינען איבער
די קעפּ פון די אַרבעטער-לייענער אוֹן זיי זיינען באַשטימט פאַר דעם געברויך
פון יחידים-פּראָפּאַגאַנדיסטן ,װאָס וועלן עס אויסטייטשן פאַר די ברייטערע
אַרכעטער-שיכטן,
װאָס בעסער די טעאָריע ווערט דורכגעטראַכט ,װען אפילו דאָס ווערט געטאָן
פון יחידים טאַר יחידים ,אַלְץ וייניקער פאַטאַלע פעלערן וועלן געמאכט וערן,
ווען עס װועט קומען אָנצואווענדן אָט די אַבסטראַסטע לערעס,
גערעכט איז אָבער ש .י .אין דעם ,אַז אָט די טעאָרעטיזירונגען זיינען אויפן
פּלאַץ אין אַ פּאָפּולערער ואָכנשריפט ,פאַר זיי דאַרפן געשאַפן ווערן ספּעציעלע
שריפטן .און די חוקרים-שרייבער דאַרפן ניט פאַרנעמען קיין פּלאַץ אין אַ
,מך"לייענער.
װאָכנשריפט וװאָס איז אויסגערעכנט אויף דעם נעברויך פון ע
פאר אָט דעם פאַרזען ,פאַר ניט נעפינען פאַר נייטיק צו פארטיפן די פֿאַר-
שטענדעניש פון דעם אַנאַרכיסטישן געדאַנק און פאַרשפּרײטן דעם אַנאַרכיסטישן
באַנעם אין זיין געלייטערטקייט ,װוי עס האָבן זיך נעפלייסט צו טאָן די אינטעלעק-
טואַלן-שרייבער פון דער ,פרייע געזעלשאַפט" ,האָט ש .י .וי פיל אַנדערע

ש.

יאַנטװסטי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

טון

שאַפן
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,היצקעפּ" ,װאָס זיינען תמיד לינקער פון געזונטן מענטשלעכן פאַרשטאַנד ,וי

אָפּנייגלערס ,קאַמפּראָמיסלער ,און אפילו פ
ּ,אַרקויפטע נִשמות" .וואָרעם ווער קען
זיין אַזױ זיכער אין דעם ,אַן ער ווייסט דעם קירצסטן וועג וי אַזו אָט גליך
און טאַקע שוין אַריינפירן די מענטשנקינדער אין סאַציאַלן גןדעדן וי דער גְפְוו
ביקער פאַנאַטיקער װאָס איז אפַולשטענדיקער איגנאָראַמוס אין הלכּות סאָציא
לאָגיע ,אַזעלכע ,מער װוי עטלעכע, ,ווילדע גענאָסן" האָט די באַװעגונג פארמאָגט,
און זיי האָבן געזען אין ש .י-.ן דעם ערגסטן שעדיקער ,דעם עוכר-אַנאַרכיסט ,װאָס

פאַרהאַלט די .סאַציאַלע אויסלייזונג ,לאָזט ניט ברענגען אין אונדזער צייט דעַם

סאַציאַלן משיח ,איבערהויפּט נאָך ,אַז ער האָט אַראָפּנענומען פון דער, .פאַ"ש"

איר באַצייכענונג וי אַן אַנאַרכיסטיש-קאָמוניסטישן אָרגאַן .און געטאָן עס אי
זיין אייגענער אחריות אויס מורא פאַר פאַרפאָלגונגען .
/
די ,יונגע" האָבן ש ,י-ן באַשולדיקט ,אין אַלץ אין דער וועלט";,אוןאין
פּחדנות ,אָבער דאָס איז געווען שוין די לייכטסטע באַשולדיקונג .די קריגערייען
און צאַנקערײיען ,האָס און פאַרביטערונג קענן אים אין דערגאנגען אַזױ .ווייט

2

אַ גענאָסע האָט אים דערלאַנגט מיט אשַטיין אין קאפ :

|
0
אָט װי ש .י ,גיט איבער;:
,י אָפּאָזיציע קעגן מיר אין געווען אַזאַ פוינדפעכע ,אַז איון מאָל {נאָך
ד
מיינער אַ לעקציע אין  89פאָרסייט נאָס ,וואו איך פלעג רעדן יעדן זונטיק ביי .
סאָג . ..האָט איין געטרייער גענאָסע ,געהאַלטן עס פאַר זיין הייליקער פליבט
מיר נאָכצוגיין פון חינטן און דערלאַנגען מיט אשַטיין אין קאָפּ ... ,דער זעלבוקער

גענאָסע . .האָט ,.,אויסנעדריקט זי באַדױערן ,װאָס ער האָט מיך אין גאַנצן
ניט דערהרגעט" (דאָרט41 ,טן דעצ').
|
|
צופיל זיך וואונדערן איבער אט דעם עקסצעם  .איז ניטאָ;װאָס .אפולן.קראָה
פּאָטקין ,נאָך פאַר דעם אויסברוך פון דעם ערשטן וועלטקריג ,איז ניט געוען
אין גאַנצן כשר ,נענוג רעװאָלוציאָנער אין די אוינן פון די גענאָסן אין וועמען
עס האָט גערעדט . . ,זייער יונג רויט בלוט ,װאָס אין געווען פי? שטארקער פון

זייער פאַרשטאַנד"( .דאָרט)
אָט װאָס ראַקער דערציילט וועגן אָט דער טשיקאווער אַנגעלעננהייט:
עס, .,,איז ערנסט גערעדט געװאָרן וועגן דעם פּלאַן צי ס'װואָלט ניט געווען
כדאי אָפּצוראַמען קראָפּאָטקינען פון וועג ,ווייל זיין מעסיקער קוק אויף זאַכן איז
אַ שטער פאַר דער רעװאַלוציאָנערער אַנטװיסלונג פּון דער באַװעגונג .תנאָךהיינט

נעמט מיך אַרום אגַרויל ,ווען איך טראַכט וועגן דעם7" )*",. ,

י}-

י

דאָס ווייזט אַן איבעריק מאָל וי שעדלעך עס אין געווען :דאָס צולאָון +
דער באַװעגונג פאַנאַטיקער עמאַציאָנאַליסטן .װאָס זיינען טעאָרעטיש געווען אי
גאַנצן ניט אַרומנעטשעשעט און זיכער ניט ארומגעהובליעוועט.
וי
)*5

ב ,ראָסער,

אין

שטורעס,

ז'

,714

,2591

אַָבא.
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גאָ ררדרין

די דאַזיקע מעשים תעתועים שטאַמען אַלע פון איין מקור און דאָס איז דער
אויפברויזנדיקער כמעט דעמאַנישער אולטראַדבונטאַרישער ,שיער געטשאַיעװי-
שער כאַראַקטער פון דער אָנגעפירטער פּראָפּאַנאַנדע,
די רוסישע ניהיליסטן זיינען געווען פאַרטאָן מיט לייב און לעבן אין קאַמף
קעגן דעם צאַרישן רעזשים --- ,אַ בלוטיקע ,אייננעעקשנטע אױטאַקראַטיע .אין
זייער אַנשלאַסענעם שטרייט האָבן זיי ניט געקענט זיין זייער אויסקלייבעריש
בנוגע מיטלען .זיי האָבן אָנגעוװוענדט טעראָר ,געפּרײידיקט בונטאַרישקייט לשמה.
דערגאַנגען צו דעם עקסטרעם פון באַהױפּטן ,אַז דער נייסט פון צעשטערונג איז
דער שאַפּנדיקער גייסט ,אין כוכשטעבלעכן טייטש פון װערטער; אַז דער חייליקער

צוועק הייליקט די מיטלען אויב זיי קענען נאָר דערפירן אָדער ברענגען נענטער
צום צוועק .צוויי פון די חשובסטע רוסישע ניהיליסטן ,זייענדיק געצוואונגען צו
פאַרלאָזן ,ריכטיקער ,אַנטרינען פון זייערע פאָטערלענדישע געפענגענישן און אויף
קאַטאָרגע-פאַרשיקעכצן ,האָבן זיך אַרינגענאָסן מיט זייער גאַנצן אימפּעט ,טעמ-
פעראמענט און שטימונגען אין אַלגעמײן אײראָפּעאישן רעװאַלוציאָנערן שטראָם.
זיי זיינען אָבער געווען צו-פלאַמפײיערדיק וי רעװאַלוציאָנערן און צופיל באַאײינ-
פלוסט פון די ספּעציפיש רוסישע אָנגעלעגנהייטן ,אַז זיי זאָלן זיך קענען אַרינ-
פּאַסן אין דער אייראָפּעאישער ראם פון פאַרהעלטענישמעסיקער ,פטאַטעטשניקייט"
װאָס איז געווען אַ רעזולטאַט-פּראָדוקט פון די אַנטוישוננען װאָס מע האָט איבער-
שעטםורמישן פּעריאָד פון דער נרויסער פראַנצויזישער רעװאָלוציע
געלעבט אין ד
|
פון .9811
און אָט די צוויי האָבן אייגנטלעך באַצואונגען אַ געוויסן טייל פון דער
ראַדיקאָל רעװאָלוציאַנערער באווענונג פון מערב-אייראָפּע ,אויף אַזאַ שטייגער אין

אויפגעקומען

דער מזרחשער,

דער רוסישער אַגאַרכיזט פון באַקונין-קראָפּאָטקין.

אָט דער ניהיליסטישער אויפפאַס איז געװאָרן במשך פון אַ געוויסער צייט כבמעט
די הערשנדיקע עקספּרעסיע פון אַנאַרכיזם בכלל.

.2
ש .י .איז גענאַנגען..אַזוי ווייט אין זיין קעגנערשאַפט

צו אָט דער ניהיליס-

טישער טאַקטיק ,אַז ער האָט געװאָלט אין גאַנצן זיך אָפּזאָגן פון נאָמען אַנאַרכיזם,
ניט פון דער אידעע ,פאַרשטײיט זיך ,דער חסרון פון נאָמען באַשטײט אין דעם.
װאָס ער רעדט ועגן דעם נענאַטיו און זאָגט גאָרניט פוּךאןָזיטיוו .ש .יה.אָט
|אויפגעהויבן די פראַנע מכוח בייטן דעם נאָמען אויף די שפּאַלטן פון דער ,פאַ"ש".
ער האָט אָבער ניט געקענט צוטראַכטן קיין בעסערן .די אַלע נעמען וי ,פריי-

,טאַטלאָזער סאָציאַליזם" זיינען ניט גענוג אויסדרוק-
הייטלעכער .סאַצואַליזם" ,ש
פול .זיי ווייזן ניט אָן גענוג בולט דעם אונטערשייד

װאָס ליגט צװישן אַנאַרכיזם

און סאַציאַלידעמאָקראַטיזם ,ווייל זיי באַנוגענען זיך בלויז מיט אַ צונעשטעלטן
אַדיעקמיי.

ט.

יאָגשַװסטי

--

זײײן לעבן,

סֶעמפן
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שאַטן

 ,האָט דעם געפּלאַנטן שינוידהשם ניט דורכגעפירט צוליב צוויי טעמים,
װאָס ער גיט אָן ,דער הויפּט-טעם איז דער :עס װאָלט אויסווייזן װוי אַ צייגעניש פון
פּחדנות .מחמת מע האָט זיך דעמאָלט געפונען אין אַ צייט-כרוך ווען אויף די
אַנאַרכיסטן האָבן זיך אַ שאָט געטאָן פאַרפאָלגונגען פון אַלֶע זייטן .און דאָס 
נאָמען-בייטן װאָלטן אַנדערע אויסנעטייטשט װי אַ פאַרזוך צו אַנטרינען פון
שלאַכטפעלד ,א מין פּאָליטישע דעזערטירעריי ,און אויף דעם האָט שׂ י ,ניט
נעקענט איינגיין.
,ווען עס איז געווען געפערלעך זיך צו רופן אַנאַרביסט ,אָט דעמאָלט גראָד
האָב איך בשום אופן ניט נגעװאָלט בייטן דעם נאָמען ...וען איך געפין אַ
ווירקלעך פּאַסיקן נאָמען פאַר אונדזער אֶנשוֹיאונג ,װאָלט איך עס שוין געטאָן,
אָבער אַזעלכן האָב איך דעמאָלט און ביז היינטיקן טאָג ניט געפונען ( ,7דאָרט,
|
95טן אַפּריל.)9291 ,

אָט דער נאָמען װאָס אַנטהאַלט אין זיך אַ בלויזע נעגאַציע האָט צעטומלט
אַ סך שװאַכע מוחות און היציקע קעפּ ,ער האָט זיי עפּעס װוי סוגעסטירט ,אַז די
אויפנאַבע װאָס דער אַנאַרכיזסם שטעלט זיך אין לייכט דורכצופירן; מע דאַרף
בלויז צעשמעטערן דעם שטאַט  --און דער אידעאַל פון אַבסאָלוטער פרייהייט

וועט וי פון זיך אַלֵיין יזיך פֿאַרװירקלעכן ,ווייל אַלְץ ווענדט זיך אין דעם איין
פּונקט ,די פארניינונג פון שטאַט.
אגב ,קראָפּאָטקין אַלֵיין זאָגט ,אַז דעם נאָמען אַנאַרכיסטן האָבן די קעגנערס
צוגעטראַכט און אַרופנעקלעפּט אויף די עקסטרעמע פרייהייט-יבאַשטרעבער און
בדיעבד איז ער אָנגענומען געװאָרן,
אין פּעטערסאָן האָבן די איטאַליענער אַרױסנעגעבן אַ בלעטל מיטן אומ-
| שולדיקן נאָמען ,די סאַציאַלע פראַנע" ,אין אָט דער שריפט אין פאַרעפנטלעכט
איטל צו פּראָ-
געװאָרן אַן אַרטיקל ,וואו דער רעדאַקטאָר רעקאָמענדירט וי מ
פּאַנאַנדירן די אידעע פון אַנאַרכיזם  ---דאָס אונטערצינדן הייזער ,פּראַקטיצירן
סאַבאָטאַזש אין דער עקסטרעמסטער פאָרעם .די נרופּע אין פּעטערסאָן האָט זיך

סאַלידאַריזירט מיטן אַרטיקל און מיט די באַנעמוננטז פון רעדאַקטאָר .ש ,י .טרעט
אַרױס שאַרף קעגן אָט דער צעשטערונג-טאַקטיק:
,אויב די מענטשן ,װאָס האָבן צונעשטימט צו די װויליע נאָרישקײיטן אין
דעם אַרטיק? זיינען אַנארכיסטן ,דעמאָלט זיינען מיר ניט קיין אַנאַרכיסטן..
(ד|אָרט).

ן

|

ויפנעהערט צו אַטאַקירן דאָס
,אין דער זעלביקער צייט האָב איך נאיט
ווילדפלייש ,װאָס איִז אָנגעװאָקסן אויף דעם אַנאַרכיזם אין אַלערלײ געשטאַלטן
|
און פאָרמען"(.דאָרט).
נאַכט האָט אָנגעשריבן א בראָשור אונטערן נאָמען ,דירעקטע טקציעי" .עס
איז דערשינען מיט ראָקערס אַ פאָררעדע .ש .י .האָט עס שאַרף ,מיט באַקצײנער.,
אַטאַקירט .ראָקער האָט אים אָפּנעענטפערט און װיײיטאָגדיק אָנגעגריפן .ש .י .האָט
געשריבן;
ַ,נאַרניזם
 ..א

האָט

ניט

צו טאָן

און

איז

שטאַרק

קענן

די פֿאַרשײדענע

|

4ד2
עקכפּראָפּריאַטאָרס,

ארי

24
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די פאַרשיידענע -נװאַלט-פּרעדיקער ,און 'קענן

רופענעם אומכאַגרינדעטן טעראָר"( .דאָרט91 ,טן אַפּריל) , / .

'יגאָ רהדין
דעם

אַזוײגע-

יט

ער האָט מוטיק באַקעמפט אט די הפקריטעראָריסטן ,קאַפּריז-אַנאַרכיסטן,
און ער האָט געטראַכט ,אַז מע דאַרף זיך אין נאַנצן אָפּטײלן פון זי דורכציען
אַ דיקע ,קענטעוודיקע דעמאַרקאַציע-ליניע.
,פיל מאָל האָב איך געפרענט ,אויב .איך געהער מיט רעכט צוֹ די אַנאַרי
אפשר זיינען עס די דעספּעראַדאָס די אמתע אַנאַרכיסטן .און מיר זיינען
כיסטן.
בלויז פּרעזענטירט אויף אַנאַרכיסטן ,בלויז מיט איין מענטשן האָב איך אין
מאָל גערעדט וענן דעם און דאָס איז געווען זאַלאָטאַראָ ,אָבער מיין ריידן
מיט אים האָט מיר װוייניק װאָס געהאָלפן ,וויי? אויך ער האָט זיך אָפּט געפרענט
אויב דאָס זיינען ניט די .איטאַליענישע מעסערהעלדן די אַנאַרכיסטן ,און מיר,
די פּראָפּאַגאַנדיסטן ,די דענקער ,די לאָניקער זיינען נאָר אַ בלויזע אָנשיקעניש
|
|
|
י
אויף זיי"( .דאָרט99 ,טן מאַרץן).
אין די דאָזיקע פּאָר זאַצן ליינט ש .י .אַריין זיין פּערזענלעכן פאַרדרוס און
װייטאָג ,זיי אַנטהאַלטן אָבער אויך אַן אָנוואונק אויף אַ גאָר וויכטיקער פּראָבלעם,
נעמלעך דאָס באַגעגענען זיך פון צויי עקסטרעמען אין דער אַנאַרכיסטישער
:
0
באַוועגונג אויף אַ נאָר טשיקאַװון שטיינער.
אַ פאַרבײיגייענדיקע באַאָבאַכטונג וװעגן אָט דעם טרויעריק-פאַטאַלן אומ-
שטאַנד מאַכט יוסף קאַהאַן ,אָבער ער טוט עס נאַנץ קאַלטבלוטיק ,ער געמט ניט
אויף דעם טיף-פאַרװאַרצלטן טראַגיזם פון דער דערשיינונג װוי ש .י .טוט עפ,
|
ער מיינט אַז מיט זיין ,אָנשדרייען" האָט ער עס באַזייטיקט
אָט װאָס ער שרייבט ,ניט חושד זייענדיק אַז ער רירט אָן אַ  קרענקלעכע
פּראָבלעם פון עקיקן ראַדיקאַליזם,
,אונדזער באַועגונג האָט אַלע מאָל און איבעראל צונעצוינן די בעסטע,
העכסט אנטוויקלטע מענטשן ,און אויך די ערגסטע ,אומפאַראַנטװאַרטלעכסטע
לומפּן ,װאָס האָבן רעבעלירט קעגן דער באַשטײענדיקער אָרדענונג בלויז דערפאַר,
װאָס זיי האָבן ניט געװאָלט אָנערקענען קיין צוים און קיין פאַראַנטװאָרטלעכקײט.
אַרום די ברעגן פון אונדזער באַװענונג זיינען אַלע מאָל אַרומנעהאַנגען מענטשן,
וועמענס ערשטע זאָר; עס אין געווען קיינער זאָל חס-ושלום זיי ניט עקספּלאָאַטירן,
דער אַנאַרכיזם האָט זיי גענעבן אמַין טעאָרעטישע באַרעכטיקונג פון זיין פוילענ-
צער ,פּאַראַזיטן --- ,צו לעבן אויפן חשבון פון אַנדערע אָרעמע טייװאָלים ,וואָם
זיינען געווען ,גענוג נאַריש? צו לאָזן זיך עקספּלאָאַטירן פון דער קאַפּיטאַליסטײ
שער אָרדענונג ,אָט די פּאַראַזיטן זוכן אַלע מאָל אִפּ אַן עפנטלעכן פּלאַץ ,וואו זיי

קענען אויסנוצן זייערע ראַדיקאַלע פראַגן צו באַשװינדלען זייערע קרבנות"*).
כל זמן זיי נוצן בלויז פראַזן איז דער אומגליק ניט קיין גרויסער ,די אמתע
צרה הייבט זיך אָן ווען זיי נוצן שאַרפערע און מער אויפרייסערישע מיטלען וי
|
|
יש
|
בלויז ריידעריי.
*)

יוסף
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צ"ב,
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|
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יעדנפאַלס ,ער שטעלט פאָרט די פראַגע מכוח די צוויי סאָרטן מענטשן װאָס
דער אַנאַרכיזם ,װי יעדער גרויסער אידעאַל װאָס פאַרדאַמט די עקזיסטירנדיקע
סיסטעם און פאַרנעמט זיך מיט איבערבויען די געזעלשאַפט אויף נייע !יסודות,
ציט צו און שליסט איין אין די רייען פון זיינע אַדעפּטן,
ווער איז מער פון אַלעמען פאַרשיכורט געװאָרן פון אָט דער פּראָפעטישער
וויזיע ,פוֹן דעם דאָזיקן העכסטן עטישן אידעאַל צו אַזאַ מאָס ,אַז ער האָט
אים גענומען שיער ניט באַהאַנדלען װי א רעאַליסטישפּראַקטישע פּאָליטישע
פאָדערונג ,אַן אויפנאַבע װאָס איז שוין רייף און דערװאַרט אומנעדולדיק איר
אויספירונג אין אונדזער צייט ?
צוויי עקסטרעמען פון דער נעזעלשאַפטלעכער קערפּערשאַפט זיינען באַאײין-
פלוסט געװאָרן פון אָט דעם טרוים .עקסטרעמען באַגעגענען זיך תמיד אין סאָי

ציאָלאָניע .מער וי דאָס ,זיי פאַראייניקן

זיך אפילן אין געוויסע היסטארישע
פאַרבינדונג

ווערן

פּעריאָדן און פון אָט דער פאַראייניקונג און אומגעזעצלעכער
געבוירן איבערקערענישן ,רעװאָלוציעס און נייע איינשטעלוננען.
דער סיבאַריט און קרימינאַליסט  ---ביידע האָבן פיינד אָט די סאַציאָלאָנישע
אַרבעט ,דער מפונק און דער פאַרברעכער ביידע קריצן מיט די ציין ,װוי נאָר מע
דערמאָנט אָט דעם מין פּדאַצע ,דער סיבאַריט גייט אַרױיס פון שטאַנדפּונקט פון
דער איידל-נעבוירענער פוילקייט ,ער האָט ניט קיין חשק צו פאַרפּאַטשקען זיך די
הענט און אויסאיבן געװאַלדטאַט איבער דער מענטשלעכער נידערטרעכטיקער
ראַסע .דער פאַרברעכער ,האָט ,בעיקרשט ,פיינט אָט די סאַציאָלאַנישע אַרבעט

אַלֶס געװאַלדטאַט ,ווייל ער ליידט פון אָט דער אָנשיקעניש מער פון אַלעמען ,ער
איז איר

לעזאָז? ,אין

שעיר

דער

אַניטאַציע

און פּראָפּאַנאַנדע

פון

נאַאיווסטן

אַנאַרכיזם האָבן זיך אָט די צוויי דערלאַנגט די הענט.
,יידלמאַן-אַנאַר-
{ = זייער געלונגען וערט אָט דער מין אַנאַרכיזם אָנגערופן א
כיזם" .צו אָט די אייד?-געבוירענע אַנאַרכיסטן האָט באַלאַנגט אויך איבסען ,וי
עס איז צו זען פון זיין בריוו צו בראנדעסן ,און נאָך קלאָרער ווייזט זיך אַרױס
ַ,נאַרכיזם? אין זיינע דראַמעס .צו אָט די דערהויבענע טיפּן פון אַנאַרכיסטן
זיין א
האָבן געהערט ברוריה ,ר' מאירס פרוי און דער תלמודישער חכם ,רי'הושע דער זון
פון קו'חה ,.ברוריה ציטירט אַ פּסוק אין תהלים און טייטשט אים אויס אייננאַרטיק;
;אַז די זינד װעט זיך אויסלאָזן ,װעלן קיין זינדיקע ניט זיין"*) ,זי דריקט אוֹיס
דעם געדאַנק ,אַז מען דאַרף ניט באַקעמפן דעם פאַרברעכער ,נייערט דאָס פאַרברעכן.
ר' יהושע דער זון פון קרחח דריקט אויס דעם איינענעם רעיון נאָר בילדלעכער:
צו װאָס זאָלסטו אויסראַמען די דערנער פון ויינגאָרטן ? זאָל קומען דער אייננ-
טימער פון װיינגאָרטן און זאָל ער אויסראַמען זיינע דערנער"* .עס האַנדלט זיך
וועגן גיין כאַפּן גנבים .ער האָט פּיגוראַטיוו אויסגעדריקט דעם געדאַנק ,אַז אט
די שמוציקע אַרבעט פון באַקעמפן די פאַרברעכער דאַרף אויסגעפירט ווערן פון
*)
*)

תהלים
בבא

ק"ד,

ל"ה,

מציעא,

פ"ב.
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זיך אַליין ,אַז דער אייבערשטער ,דער באַלעבאָס פון װיינגאָרטן ,װאָס הייסט
מענטשהייט ,געזעלשאַפט ,זאָל אַליין אַכטונג געבן אויף זיין װיינגאָרטן,
טאָלסטאִי ,מיט

זיין לעבן אויף די עלטערע

יאָרן ניט וייניקער

זיין לערע האָט געװאָרפן ליכט אויף אָט דעם ,אייד?-געבוירענעם

וי מיט

אַנאַרכיזם",

װאָס איבלט זיך פון דער שװואַרצער ,פּאַסקודנער" סאַציאַלער אַרבעט ,װאָס באַ-
שטייט אין טאָג-טענלעכן געפעכט קעגן עוולות ,קריוודעס און פאַרברעכן,
וי אַזױי קען מען אָבער ,אין רעאַלן געמיינזאַמלעכן זיך באַגיין אָן ,סאָציאַ-
לער אַרבעט" ,װאָס רופט זיך געװאַלדטאַט? איז מעגלעך אויסצוקומען אִן
געװאַלדטאַט-אויסאיבונג און דאָך אָנגיין מיט דעם געזעלשאַפּטלעכן איינשטעל 4

האָבן טאַקע געפילט אייניקע טעאָרעטיקער פון נאַאיוון אַנאַרכיום ,אַז דאָס
געזעלשאַפטלעכע

לעבן אויף אַ ברייטן פאַרנעם איז די אַכילעס-פּיענטע פון זיין

ראָקטרין און פּראַקטישע פּלענער ,און דעריבער האָבן זיי טאַקע פאָרגעלייגט ,אַז
מע זאָל צעקרישלען דעם געזעלשאַפטלעכן קיבוץ אויף קלענערע איינסן און
דעמאָלט ,פאַרשטײיט זיך ,װועט זיך פאָדערן וייניקער ,סאַציאַלע אַרבעט" ,ויי-
ניקער געװאַלדטאָט-אויסאיבונג ,מחמת די פאַרבינדונגען צװישן די מענטשן,
מיטנלידער פון דער געזעלשאַפּטלעכער קערפּערשאַפט וועלן ווערן שװאַכער ,לויזער
און די פּאַרהעלטעניש-פאַרקניפּונגען זעלטענער און װייניקער אין צאָל,
טאָלסטאִי ,אַזױ וי אווען ,דערפירט אָט דעם געדאַנק פוֹן מיניאַטוריזאַציע
פון געזעלשאַפטלעכן אַגרעגאַט צו אַן אבסורד ,צום אַרױסגײן פון שטאַט ,אָפּזאָגן
זיך = פון דער אורבאַנישער ציװויליזאַציע ,אַװעקגײן צוריק אין דאָרף אַרין ,זיך

,עזעלשאַפטלעכקייט" װעט
פאַרפּשוטן ,װאָס מער ,נאטירלעכקייט" ,אַלץ ווייניקער ג
זיין ,און אַליץ װוייניקער פּאָליטישע מיטלען

װעט

מען דאַרפן אָנווענדן ,מיטלען

וואָס פאַרהעלטנישמעסיק זעען זיי אויס צו זיין קינסטלעכע.

אויך דער פֿאַרברעכער חלומט וועגן יענער גוטער צייט און יענעם וואוילן
איינשטעל ,ווען אַלץ וועט זיין דערלויבט ,ווען דאָס געזעלשאַפטלעכע צוזאַמענ-
5טבן וועט זיין אַ נןדעדן אָן פאַרבאָטן ,ווען אַלץ װעט פאַרנעבן ווערן ,דער סאָציאַ-
לֶער מפונק ,דער ,הויכער גייסט" ,אָט די צויי באַגענענען זיך אין ,נאַאי-
ראַדיקאַליזם" ,אָט די צוויי װאָלטן עפּעס וי װועלן איבער געװאַלד ,פאַר די אויערן;
אַריינשלעפּן דעם ווייט-צוקונפטיקן סאַציאַלדעטישן אידעאַל אין דעם קעגנוועדטיקן
רעאַל,
אָט די זייט פון עקסטרעמען נאַאיװו-ראַדיקאַליזם האָט זיך אַלעמען געװאָרפן
אין די אויגן .די פילפאַרביקייט פון די אָנהענגער ,די בל חמינים פון די מאַמינים
פון נאַאיװדראַדיקאַליזם האָט אויסנעזען זייער טשיקאַװע .דאָ צווישן עולם האָט
איר געקענט געפינען דעם איידלסטן עטיקער און דעם גרעבסטן יונג,

ש .יאַנאָװסקי  --זײן לעבן ,קעמפּן און שאַפּן

דד2

וא
קישענעווער פּאָנראָם
משיחיות איז דער וויכטיקסטער ווינקלשטיין אין דעם גראַנדיעזן בנין פון
יידישן בטחון און יידישן אָפּטימיזם .דער גלויבן אין משיחן ,אין דעם אָנקוֹם פון

דעם דערלייזער איז ביי דעם אמת-פרומען יידן קיין מאָל ניט געווען בלויז אַ חלום,
גלאָט אַזױ זיך אַ פּוסטע שפּיל אין דערװאַרטעניש ,דער גלויבן באמונה שלמה
אין ביאת-המשיח ,האָט דעם טיף-רעליגיעזן יידן מחייב געווען צו טאָן מעשים

װאָס באַצװעקן דעם דערנענטער פון אָט דעם נליקלעכן פינאַל פון דער יידישער
לעבנס-דראַמע ,דער גאַנצער אויפפיר פון טראַדיציאָנעלן יידן איז געווען געצילט
אין אָט דעם פּונקט פון מקרב זיין דעם קץ ,ברעננען דעם געווינטשן סוף פון
אויסלייזוננג,
ביי דעם היינטװועלטיקן יידן האָבן די מעשים ,ואָס האָבן געדאַרפט פירן
צו דער גאולח ,געפעלט און זיין משיח-דערװואַרטונג איז געבליבן בלייך און בלוי
/טאָרעם ,און װאָס ווייטער האָט זיך אָט דער לויטערער טרוים גענומען אויסלעשן
|
און טונקלען,

אַזױ האָט עס לאַנג ניט געקענט אָנגיין און משיחיות איז ,רעפאָרמירט"
געװאָרן און פאַרװאַנדלט געװאָרן אין דער ליכטיקער האָפענונג ,אַז דער אַלמענטש-
לֶעכער פּראָגרעס װועט ברעננען מיט זיך די אויפריכטונג פוֹן דער מענטשהייט
און די אויסלייזונג פון ישוראל אין דער נאָענטער אָדער אַ ביסל ווייטערער צוקונפט.
ווען פון דער פינצטערקייט פון מיטלאַלטערישן געטאָ איז מען אַריבער צו
דער מאָדערנער צייט מיט דער השכלה-באַוועגונג ,האָט מען קיין סך ניט געענ-
דערט אין משיח-אידעאַל .מע האָט אים בלויז איבערגעניצעװװועט ,רעפאָרמירט,
און קאַנקרעטיזירט
אַוועקגעשטעלט דאָס װאָרט ,פּראָגרעס" אָנשטאָט ,משיחיזם"

,ויפקלערונג",
,ילדונג" אין א
עס אין ב

|

ווען די אַבערגלױבן-כמאַרעס ,װאָס פאַרפינצטערן דעם מענטשלעכן שבל,
וועלן פאַרטריבן ווערן ,און די זון פון װיסנשאַפט ,פון ריינער השכלה וועט באַ-
לייכטן דעם מענטשלעכן פאַרשטאַנד ,װועט די וועלט פאַרפלייצט ווערן מיט ליכט,
און ליכט מיינט יושר ,האַרמאָניע ,ברידערלעכקייט ,ערלעכקייט און גוטסקייט.
דער יידישער געדאַנק און חלום האָבן זיך געשפּונען זייערע נאָלדענע פעדעם און
געװועבט אַ קלייד פאַר דער אייביקער יוננפרוי ,ואָס הייסט צוקונפט און עס
אויסגענייט און אויסנעהאַָפטן מיט די שענסטע טרוים דעסנעס,
אָבער פּלוצלונג האָט זיך דערהערט דאָס כראַקען פון דבר אחר ,דאָס
בריאַזגען פון שויבן . . ,פּאָנראָמען  . , .און די געטלעכע אילוזיע איזן צערונען
נגעװאָרן ,די הייליקע גאַרונגען זיינען פאַרשװעכט געװאָרן.
די צאַרישע רענירונג האָט נעמאַכט פּאָנראָמען אויף יידן ,גענוצט פאַר דעם

דאָזיקן צוועק אפילו איבערנעטאַנענע

זעלנער מיט דער דרייפאַכער סאַטאַניסטי

שער כוונה :מיט דער רוצחישער אויסרעכענונג אָפּצושרעקן

די יידישע יוננט ,זיי

|

יי
אָלן אזָיךפּהאַלטן

אבא

גאָרדין

פון רעװאָלוציאָנערער טעטיקייט ,און מיט דעם בייזויליקן

זיין אױיסצוגראָבן אָדער ריכטיקער פאַרטיפן דעם אָפּגרונט צווישן דער רוסלענ-
זישער יידנשאַפט און דער ניט-יידישער באַפּעלקערונג ,אט די אָפּגעזונדערטקייט
ואָלט פאַרשווערן זייער צוזאַמענרײידן זיך און מיטאַרבעטן פאַר דעם אומשטיר'ן
לבסטהערשונג .אָט די סעפּאַראַציעס ,דאָס אָפּטײילן איין סעגמענט פון
גון זדעער
ער באַפּעלקערונג פון דעם צווייטן ,װאָלט ממילא אָפּשװאַכן דעם רעװאָלוציאָ-
ערן אֶנגריף.
|
| דאָס קאָנצענטרירן

זינדערהייט

דער

יידישער

װאָס איז קלאָמפּערשט שולדיק אין פאָלקס אומגליקלעכן

צרהדיקן

דעם

האַס

פון דער

באַפעלקערונג

אויף

עבן װאָלט אָפּציען דעם כעס און האַס פון די מאַסן ,אַרבעטער און פויערן
גון די אמתע שולדיקע אין זייער אָרעמקייט און מיזעראַכלען לעבן .פון דעם
,פאָטערפֿ? ,דעם צאַר און זיינע סאַטראַפּן ,די הויטשינדער פון אָרעמען פאָלק.
די פּאָגראָמען האָבן די יידישע יוננט בכלל ניט אָפּגעשראָקן ,נייערט פאַרי
זערט ,זי באַװעגט צו ווערן העלדישער און שאַפן זעלבסטשוץאָרנאַניזאַציעס און
וי האָבן מיט מער אימפּעט און מסירת-נפש זיך אַרײינגעװאָרפן אין דער אַרבעט
|
גון אומשטירצן דעם טראָן פון דעם צאַר ,דעם פּאָגראָמען-מאַכער.
אָט װי ש .י .האָט געשריבן אין זיין ווענדונג צו די יידן אין צאַרישן
|
הי
וסלאַנד;און דעריבער אַפּעלירן מיר צו די יידן אין רוסלאַנד; :פאַרצווייפלט ניט
אין דעם דאָזיקן קאַמף; אייך ,װי אַ פאלק איז קיין נאָװינע ניט צוֹ ליידן .אַלע
סאָרטן פאַרפאָלגונגען און מאַטערנישן זייט איר אױיסגעשטאַנען פון טיראַנען-- ,
וי פון פרעמדע אַזױ פון איינענע ,אין דער צייט פון אייעד לעבנס-געשיכטע קומט
אייך אויס צום ערשטן מאָל צו ליידן פאַר אַ גרויסער און הייליקער זאַך ,פאַר
|
מענטשלעכער פרייהייט !
פּאַראײיניקט אייך דעריבער ,מיט אייערע ברידער אין ליידן ,װאָס זיינען
נאָך ביז איצט פאַרפלאַנצט ,קלערט זיי אויף טראָץ אַלע שטערונגען ,װאָס איר

באַגעגנט אויף אייער וועג .ווייזט זיי אויף ווער זייערע ריכטיקע

פיינד זיינען

און אַלַע צוזאמען מאַכט אַן ענד צו דער פינצטערער קראַפט ,װאָס שטיקט אייך
און וועדגט אייך אַזױ אומבאַרעמהאַרציק ! דאָס איז דער איינציקער וועג ,װי איר

יאָלט קענען באַפּרײיט ווערן .קיין אַנדער וועג איז ניט פאַראַן!"*).

אָבער צו דער אייגענער צייט האָבן די פּאָנראָמען אויפגעװועקט און אויפ"
געהויבן נאַציאָנאַלע אַספּיראַציעס .די ,אויפנעקלערטע? יידן האָבן איבערגעלעבט

אַ טיפע אַנטוישונג אין מערב-אייראָפּע און איבערהויפּט אין רוסלאַנד .דער

אַלגעמיינער פאָרשריט ,װאָס האָט געדאַרפט קומען פון דעם פאַרשפּרײטן בילדונג
צווישן די פאָלקסמאַסן איז ניט געקומען מיט דעם טעמפּאַ און אין דער ריכטונג,
אין וועלכער ער איז דערװואַרט געװאָרן פון די יידישע משכילים ,זיי האָבן זיך
*)

ש.

י . מיפי

| רוסלאַגדי.

,1981

נומער
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לײטאַרטיסל 

צן

דער

ײדנפרטגע

גין

ט.

יאַנאָװסקי

--

זײן לעבן,

קעמפן

טון
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שאַפן

דערפּילט וי אָפּנענאַרט און אויסגעליידיקט .פון טראַדיציאָנעלער משיחיות זיינען
זיי אַװעק און זיי זיינען געבליבן אין מיטן זייערע װאַנדערונגען אָן אַ וועגווייזער,
אָן אַ קאָמפּאַס און אָן אַ ליכטיקן שטערן ,אוֹן זיי האָבן זיך גענומען מיט פלייס
אוֹן ענטוזיאַזם פוֹן כמעטפאַרפלייצטע ,שאַפֿן אַ סעריע אונטערנעמונגען ,די
אויפגאַבע פון וועלכע עס איז געווען צו מאַכן נענטער די שעה פון אֶנקוֹם פון
יידישער אויסלייזונג ,זיי האָבן אָנגעהויבן צו אַרבעטן פאַר דער ספּעציע? יידישער
רעטונג ,ניט פאַרלאָזנדיק זיך מער אויף די ניסים ,װאָס דער אַלגעמײנער איבער-
בוי פון דער געזעלשאַפט און דער אויסבעסער פון דער מענטשלעכער נאַטוֹר וועט

זיי ברענגען.

|

|

מיט אַנדערע ווערטער ,אַ טייל פון די יידן זיינען אומנעדולדיק געװאָרן,
דער בראָך איז געווען גרויס .,דער פאַרדרוס און אַנטוישונג  --נאָך גרעסער.

דער רעליגיעזער באַלזאַם האָט אָנגעוואוירן זיין כישופדיקע ווירקונג ,אַ גאַנצע
איבערקערעניש

אין פאָרגעקומען אין אַ דעכט ביסל? מוחות פון יענעם דוֹר .אין

אַ גאַנץ ,נאַטירלעכער" ווייזע איז אַרויסגעשוואומען די נאולה-וויזיע ,װאָס מ'האָט

שוֹין ,אמת ,עטלעכע מאָל פּרובירט צו רעאַליזירן און אַלע מאָל דורכגעפאַלן,
אָבער דאָס מאָל װעט נעמאַכט ווערן אַ נייער פאַרזוך אויף א נייעם שטייגער,
ניט קיין מיליטערישע עקספעדיציע ,אויך ניט דאָס מאַרשאַלן פון קאַבאַליס-
טישע חיילות ,וי באַשװערונג פון נייסטער ,געברויכן צירופים און שם-המפורשן,
נאָר דורך קאַלאָניזאַציע ,אַרבעט ,געלט און דיפּלאָמאַטיע.

אָט אַזױ איז געבוירן געװאָרן חבת-ציון און דערנאָך ציוניזם .אַ טיי? פון 
דער יידישער אינטעלינענציע האָט געקראָגן אַ שטויס פון די פּאָנראָמען אין דער
ריכטונג פון איבערשאַצן זייערע קאָסמאָפּאָליטישע אַלמענטשלעכע וערטן,
צווישן די אַנאַרכיסטן דאָ אין אַמעריקע האָט זאָלאָטאַראָוו ,װאָס אין געווען
אַ זייער סענסיטיווער כאַראַקטער זיך א גיינ געטאָן צום ציוניזם אונטער
דעם שוידערלעכן איינדרוק פון קישענעווער פּאָנראָם .ער האָט פּרובירט שאַפן אַ
קינסטלעכן סינטעז צווישן אַנאַרכיזם און ציוניזם ,ריכטיקער פּועלי-ציוניזם,
און ער איז ניט געווען דער איינציקער,

צווישן ש .י .און חלל זאָלאַטאַראָוון זיינען פאָרגעקומען רייבונגען נאָך אין
די צייטן ,ווען ביידע האָבן געאַרבעט אין דער ,װאַרהייט" .איצטער האָבן זי
ביידע געהאַָט מער וי גענוג גרונט זיך פונאנדערצוניין ,זיי האָבן פאַרשיידן
אויפגענומען די טראַנישע יידן-פראַנע און פאַרשיידן באַנומען איר לייזונג .זאָ-

לאָטאַראָוו איז אַרױס מיט אַן אַרטיקל אונטערן נאָמען ,ערנסטע פראַגן" ,װאָס
האָט אַרויסגערופן אַ פוראָר אין די נאַציאָנאַליסטישע און אַנאַרכיסטישע קרייזן.
דעם אַרטיק? האָט ש .י .פאַרעפנטלעכט אין דער ,פאַ"ש" ,און האָט נגענעבן א
שאַרפע קריטיק פון זאָלאַטאַראָווס אָפּניינלערישע באַנעמוננען ,אָבער ניט געקוקט
אויף דער דיװערגענץ פון זייערע אָנשויאוננען בנונע אַזאַ קאַרדינאַלן פונקט וי
ניט נעפּסלט זאַלאַטאַראָװן אַלס
די לייזונג פון דער יידן-פראַגע ,האָט ש ,י,
|
|
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אָט װאָס ער שרייבט:
יין נאַציאָנאַליזם האָט אים ניט געשטערט צו בלייבן
,איך מוז זאָגן ,אַז ז
 ,נאָך אַלֶעמען איז דער אַנאַרכיזם געװען זיין
אַן אַנאַרכיסט זיין גאַנצן לעבן

יז ער געבליבן נעטריי ביז זיין לעצטן אָטעמצוג( .דאָרט,
ערשטע ליבע און איר א

4טן יאנ' .)9291
כער שוידערלעכער פּאָגראָם אין קישענעה..
 ,עס פּאַסירט דער אומפאַרגעסלע
אדַונער .מיר ווייסן ,אַז עס איז געשען אַ שרעק"
עס טרעפט אונדן אַלעמען וי
ען ניט דעם מוט צו נעמען אַ שטעלונג צו אים...
לעכער אומנליק ,אָבער מיר געפינ
אַרױס אומדערשראָקן וי אַ יידישער נאַציאָר
אָבער נענ' זאָלאָטאַראָל  ...קומט
נאַליסט",
 1881האָב| אויף ש .י .ניט אויסגעאיבט קיין באַ-די פּאָגראָמען פון 2881
ויף זיי ניט רעאַגירט ,כאָטש ער איז שוין דעמאָלט
זונדערע ווירקונג ,ער האָט א

געווען אַ כחור פוֹן אַ יאר זיבעצן-אַכצן און אפַולער

בר-דעת,

וי מיר האָבן

ערשטן טייל פון אָט דער ביאָגראַפּיע .אָבער דער קישע"
אָנגעוויזן אויף דעם אין
ט אויפגערודערט די יידן אין אַלֶע לענדער און דערהויפּט
נעווער פּאָנראָם ,װאָס האָ
ש .י .ניט געקענט דורכלאָזן ניט צו רעאַגירן אויף אים ,װי אַ
אין אַמעריקע ,האָט
יידישער זשורנאַליסט,
אַ צאַפּל געטאָן זיין יידיש האַרץ ,אַ סטרונע האָט אויפגעציטערט.
עס האָט
קטירט ,ער האָט אַריינגעקוקט טיף אין זיך ,אין זיינע
ער האָט זיך אינטראָספּע
ן און ער האָט געמוזט זיך מודה זיין אַז זיין קאַמאָפּאַי
געפילן און איבערלעבעניש
קל געטאָן .בעת ער רעדט ועגן זיך ,טוט ער עס שוין וי
ליטיזם האָט זיך אװַאַ
ער רעדט אויף איין מאָל וװענן די אַנדערע יידישע גענאָסן.
אַ מין שליח-ציבור.
עוואוסט איין זאַך ,אַז מיין האַרץ האָט געבלוטיקט ,און
;איך האָב נאָר ג

האָבן די יידן גערופן אַן ,אל-מלא-רחמים"-מיטינג מים אַ
ווען אַ װאָך שפּעטער
ַנראָס-דראַמע  . , ,האָב איך גאָרניט געטראַכט צי עם
פאָרשטעלונג פון עפּעס אפַּא
ינע אירעען און מיט מיין שטעלונג אין דעם עפנטלעכן
אין אין איינקלאַנג מיט מי

ֿעבן צו גיין צו אַזאַ פאַרזאַמלונג*)  --איך בין אַװעק.

|

מאָלט דערפילט ,אַן עפּעס איז ניט ריכטיק מים אונדזער
,יר אַלֶע האָבן דע
מ
חיטה אויף יידן האָט אונדז פיל מער אָנגערירט ,װי
קאַסמאָפּאָליטיזם .אַז די ש

טערקיי אויף די אַרמענער ,אָבער מיר האָבן .מורא געהאַט
למשל ,די שחיטה אין
דאָס צו ברענגען פאַר אונדזער מויל( .דאָרט)

יט דער רעאַגירונג אויפן פּאַגראָם אין קישענעוו ,האָט
אין פאַרבינדונג מ
אַן מאַסטן ,און דאָס האָט אַרױיסגערופן אַן אָפּגעפרעמר"
פּאַסירט אַ מכשול מיט יאָה
אַנאַרכִיסט ש .י .און יאָהאַן מאַסטן ,דעם דייטש-אַנאַרכיסט.
קייט צװוישן דעם ייד-
רעפנטלעכט אין דער ,פרייהייט"  --אַן אַנאַרכיסטישע ואד
מאַסט האָט פאַ
ן דערשינען אין ניו-יאָרק אין דייטש און מאסט איז געוען
כנשריפט ,װאָס אי
ַן אַרטיקל ,װאָס האָט געשמעקט כמעט מיט יידנהאַס .ער
איר רעדאַקטאָר  --א
א
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האָט געשילדערט דעם פּאָנראָם ,וי אַ געשלעג ,װאָס איז פאָרגעקומען צוישן
צוויי רעליגיעז פאַנאַטישע סעקטעס ,איינע אַ יידישע און די צווייטע אַ גריכיש-
קאַטוילישע ,אַזױ אַז מיט אים ,וי אַ קעגנער פון רעליניע און אַבערגלויכעריי,
האָט עס לחלוטין

נאָרניט װאָס צו טאָן,

ש .י .האָט אַזאַ עוולה בנונע די יידן און אַזאַ מיספאַרשטענדעניש
צו דעם

אַנטװיקלונג-נאַנג

פון דער רוסישער

רעװאלוציע

ניט געקענט

אין באַצוג
פאַרשווייגן,

,איז מיר געווען אַ שאַנדע און א װייטאָג ...בין איך אַרױס קעגן מאַסטן,
ניט זידלענדיק

אים

חלילה,

נאָר אויפוייזנדיק

אים

ווי...

נאַריש

ער אין ,וי

ער האָט דורך דעם אַרטיקל פאַרלייקנט זיין גאַנצן אַנאַרכיזם"( .דאָרט)
מיט דריי יאָר שפּעטער ,אין מאַרץ  ,6091איז מאַסט געשטאָרבן

אין סינ-

סינאַטי אין מיטן אַ לעקציע-טור ,מ'האָט געבראַכט זיין אַש קיין גיו-דיאָרק ,ש .י.
איז ניט געקומען האַלטן זיין הספּד ,די אורזאַך ? זיין פאַרדרוס איבער מאַסטס

אומפאַרגעבלעכע באַציאונג צו דער הרינה פון יידן אין קישענעו.
איך האָב ניט געפילט וי צו זאָגן דעם אמת ,האָב אָבער אויך קיין ליגן
ניט נעװאָלט זאָגן"( .דאָרט)
אַזױ האָט ש .י .געהאַנדלט אויף דער אותוער מינוט װאָס האָט גערויערט
גאַנצע דריי יאָר ,אָבער וי װאָרעם און האַרציק ער האָט מאַסטן מספּיד געווען
שריפטלעך מיט אַכט יאָר נאָכן קישענעווער פּאָנראָם ,פינף יאָר נאָך זיין טויט...

אָט װאָס ער שרייבט:
,ער (מאַסט) איז עס געווען דער ,װאָס האָט דעם אַנאַרכיזם

געמאַבט פֹּאַ-

פּולער ,ער אין עס געווען ,וועמען מע האָט תמיד געפונען שטיין אויף דער זייט
פון די אונטערדריקטע קענן די אונטערדריקער ,ער איז עס געווען דער פאָטֶער פון
דעם אמתן פאָלקס-אַנאַרכיזם .. .עס װאָלט געווען אַן איינפאַכער אומגליק ,ווען
אַזעלכע מאַסטס זאָלן ניט דערשיינען אויף דער סצענע ,װוי די גרויסע פאָלקם-
טריבונען .איין זאַך אִיז פאַר אונדז קלאָר ,אַז ווען ניט מאַסטס שטאַרקע אַגיטאַציע,
װאָלט דער איצטיקער אַנאַרכיסטישער נעדאַנק אין נאַנצן געװוען עפּעס אַקאַ-
דעמישעס ,עס װאָלט אים געפעלט ...דאָס רעבעלישע ...ער דעם אָנדענק פון
דעם גרויסן רעבעל ,דעם גרויסן פרייהייטס-קעמפער ,דזשאָהן מאַסט"=).
ש .י .איז געבליבן אויך נאָכן גרויזאמען פּאָנראָם און די וייטערדיקע
פּאָנראָמען װאָס האָבן נאַכגעפאָלגט דעם קישענעווער פּאָגראָם ,אויף זיין אַנאַר-
כיסטישער פּאַזיציע .ער האָט זיך ניט אַ קער געטאָן צום עננן נאַציאַנאַליזם.
ער מזִיז זיכער

ניט געװאָרן

ציוניסטישן
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|
באַ
צ

גאָה דין

ים,

אויפקלערונג אָנשטאָט מיליטאַנטישקײט אָדע-
אַנטרוסיפיצירןונבֿ,..

-

ש .י .האָט אָנגעהויבן זיין רעוויזיע מיט דעם װאָס ער איז אַרױיס קענן
,פּראָפּאַנאַנדע דער טאָט" ,ער האָט זיך אָבער דערביי ניט אָפּנעשטעלט .ער איז
געגאַנגען ווייטער .דער װאָס זאָנט אַלֶף װעט זאָגן אין גיכן בית און גימל ,ש .י,
האָט גענומען באַגרייפן אַז אויך בנונע רעליגיע דאַרף מען נעמען אַן אַנדער שטע-
לונג ,ריכטיקער מע דאַרף נעמען אַ שטעלונג ,אַן ערנסטע פּאָזיציע ,אוֹן ניט

האַנדלען װי פריער װאָס איז אייגנטלעך געווען בלויז אַ מין רייצן די פרומאַקעס,
| אָנטאָן צולהכעיסן

און דערצערענען,

ער האָט גענומען פאַרשטיין אַז מיט ריין דעמאַגאָניש ,לייכטשלענערישע,
קלאַסן-קעמפערישע אָנפאַלן קען מען אַזאַ אַלטע פאַרהערלעכטע און טיףפאַר-
פונדעטע אינסטיטוציע וי די קירך און די סינאַנאַנע ניט צעשטערן ,ניט אַראָפּ
רייסן ,אמת ,מען קען אָן גרויסע שועריקייטן פאַרנעמען עטלעכע פון פאָרנט
ליגנדיקע פּאָרטן פון איר פעסטונג אָבער דעראָבערן דעם באַסטיאָן נופאָ ,דאָרט
וואו עס געפינט זיך דאָס פּינטעלע אמונח ,איז איבער די מענטשלעכע כוחוֹת- .

| /לכן איז ש .י .געקומען צו דער איבערצייגונג ,אַן מע דאַרף בייטן די טאַק-
טיק ,האָט ער פאַרביטן דעם ,יום-כיפּור-באַל" ,װאָס איז געווען בלויז אַן אַנטי-
רעליגיעזע דעמאַנסטראַציע,
אָט די .רעפאָרם

אויף א יום-כיפור-מיטינג,

אָדער טאַקטיק-ענדערונג

לישן טיראַן ,האָט ער גענומען

איינפירן

אין קאַמף קענן גאָט ,דעם

נאָך זייענדיק אין לאָנדאָן,

החיט-

ער האָט

גענומען תופס זיין אַז אַראָפּרײיסונג און לעסטערונג איז צו אויבערפלעכלעך ,אַן
עס זאָל קענען האָבן אַ ווירקלעכע פּעולח ,די רעליגיעזע דערשיינונג ,װאָס איז אַן
אוגיװוערסאַל-מענטשהייטלעכע; עס עקזיסטירט ביי אַלע פעלקער און שבטים פון
דער גאָרער וועלט ,פאַרדינט אַן ערנסטע באַציאונג צו זיך ,זי פאָדערט אַ גרינט-
לעכע .אױיספאָרשונג ,אַ פּסיכאָלאָגישע שטודיע און ניט קיין װאַלװעלע וװאָדעוי-
לישע אֶפּחוזקונג און אָפּלאַכערײי ,די פראַגע אין דאָך ניט צי עס אין פאַראן א
גאָט צי ניט ,די פראַנע איז פאַר װאָס גלייבן מענטשן ,מענטשן פון אַלע פעלקער

און ראַסן ,פון אַלע שיכטן און קלאַסן ,אין אַ גאָט פון אַזאַ געשטאַלטיקונג אָדער

פון אַן אַנדערער ,פון אַזאַ אויסטייטשונג

אָדער אַן אַנדערער,

|| דער ,כלינדריזמיטינג? אין אָפּנעהאַלטן געװאָרן אין טערעסזאַרדן אויף
8סטער גאַס ווייטלעך פוֹן דער יידישער נעטאָ ,אַזױ אַז דער עלעמענט פון ריי-
צעניש איז שוין געווען עלימינירט ,אַ טויזנט באַזוכער זיינען געקומען ,די פאַר-
זאַמלונג איז דורכנענאַננען פרידלעך,
דעם צווייטן יאָר אין דער ,מי
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ש .יאַנאָטסקי  ---זיין לעבן ,עמפן אט שאַפן

טויזנט הונדערט באַזוכער .דער אױידיטאָריום-זאַל איז געװען געפּאַקט צו קאַ-
שא
|
פּאַציטעט,

,טויזנטער מענטשן זיינען צוריקגעגאַנגען ,ווייל עס איז ניט געװען קיין.

פּלאַץ ,דער גאַנצער ... ,סקווער אי געווען פאַרפלייצט מיט אַ ים פון מענטשן.
דאָס אין געווען איינע פון די גרעסטע און שענסטע

:

געראַנק",)+

דעמאַנסטראַציעס

|

פון פרייען.

יש

אַ זאָר שפּעטער האָט זיך די זאַך איבערנעחזרט מיט דעם איינענעם דערפאָלג..
אויפן דריטן יאֶר האָט די פאַרװאַלטונג פון קופּער-יוניאָן זיך אַנטזאָגט צו פאַר-
דינגען דעם לאָקאַל .,מע האָט געזוכט און ניט געקענט געפינען קיין פּאַסיקן און

בי

גערוימיקן זאַל,

יי

יי

דעם לעצטן ,יום-כיפּור-מיטינג" האָט מען אָפּנעהאַלטן אין װיליאַמסבורג.
אָבער דאָס איז שוין פאָרגעקומען ביי טאָג ניט אין אַוונט צו  כל נדרי".

אויך אָט די מיטיננען,

װאָס זיינען געווען פיל געצוימטער,

מיושבדיקער

וי די ,באַרימטע בעלער" זיינען נאָך אַלץ געווען צו ליאַרעמדיק ,צו װאולנאַר
דעמאַנסטראַטיו ,לעסטערנדיק גאָט ,זיי האָט געפעלט נאָך זייער פי? פון צו זיין
באמת אויפקלערעריש ,זיי זיינען ניט נעשטאַנען אויף דער געהעריקער חייך,
ש .י ,האָט פאַרמאַנט נענוג באַראָמעטערישן חוש פאַר די שטימונגען פון

די ברייטע יידישע פאָלקסמאַסן און האָט זיך גלייך געכאַפּט ,אַז די צייט פאַר
אַזעלכע מיטיננען איזן שוין אויך פאָריבער .ער אַליין האָט אָנגעהויבן בעסער.
אַריינצודרינגען אין דעם רעליגיעזן פענאַָמען .ער אַליין איז געװאָרן שװאַך אוִן
אַטעאיסטישן
זיין ,

גלויבן",

אין

זיין

אַנטירעליגיעזן

אייפער

װאָס

איז,

טיפער

גענומען ,דער איינענער רעליגיעזער פאַנאַטיזם .װאָרעם רעליניע האָט ניט קיין
מודא פאַר אירע פארביסענע שונאים ,אירע אַרונטעררייסער ,ווייל זייענדיק שטאַרף.
קענן איר ,פאַרקאַכט קעגן איר ,זיינען זיי אין תוך גענומען ,פאַר איר אין
אלגעמיין ,זֵיי בייטן בלויז אַן איינצלהייט פון קולט ,וועזנטלעך באַקעמפנדיק מיט
היץ ,בדען און פייער איין פאָרעם פון רעליניעזן קולט ,פירן זֵיי גלייך איין אַ
צווייטע פאָרעם װאָס דאַרף פאַרבייטן די ערשטע .אין די ,יום-כיפּור-בעלעד? אין.

געווען אַריינגעטאָן פּסיכאָלאָגיש ניט ווייניקער ,נאָר פיל מער רעליגיעזע התלהבות
וי אין פאַסטן יום-כיפּור .אין פֿאַרביטערטן קאַמף קעגן רעליניע ,קענן אַלטע
פאָרמען פון קולט ,ווערן געשאַפן נייע פאָרמען ,די גאַנצע ביב? אין דאָך אַ קאַמף .
קעגן רעליניע װוי זי איז פאַרשטאַנען געװאָרן פון די געצנדינער .אין קאַמף קעגן.
פּאַגאַניזם איז אױיסגעװאָקסן אַ נייע פאָרעם פון רעליגיע ואָס הייסט יידישקייט,
ר' ישראל סאַלאַנטער האָט געזאָנט ,אַז עס איז שווערער צו עסן ערב יום .
כיפּור לשם מצווח וי פאַסטן יום-כיפּור ,מיט די בעלער איז די איינענע זאך'.
װיבאַלד זיי זיינען געטאָן געװאָרן לשס מצו כדי מיט כל הכוחות און מיטלע,
אַרויסצורײיסן א פאָראורטייל ,אַן אַבערגלױבן ,אַ זאַבאָבאָניע ,אין עס שוין גע-

דַבר
װאָרן א טייל פון אַ נייעם ,הייליקן" קולט אָדער שטיינער .עס איז געװאָרן א
*)

דאָרט1{ ,טן יאַאַר.

/
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גאָהדין

שבקדושה ,אַ מצווה צו עסן ,מע מוז עסן דעמאַנסטראַטיו אויף צו להכעיס זי
,פינצטערליננע" ,די נייע נעצנדינער .רעליגיע האָט קיין מורא ניט פאַר אירע
פלאַם-פייערדיקע באַקעמפער ,ווייל אין קאַמף קעגן איר שאַפן זיי אַ נייע פאָרעם

פון רעליגיע ,פאַר ואָס זי האָט מורא אין פאַר גלייכגילטיקייט ,פאַר די גלייכי
נילטיקע ,פאַר די אינדיפערענטע ,פאַר די מענטשן װאָס זיינען אָפּנעקילט צום
ש .' .האָט גענומען
גאַנצן ענין ,װאָס זיי אינטערעסירט ניט די גאַנצע זאַך.

עפּעס װי חושד זיין ,אַן מיט זיינע יום-כיפּור אַרױיסטרעטונגען האָט ער זיך
און איר

גענומען שניידן אויף אַ רבי? אָדער גלח? פון אַן אַטעאיסטישערר סעקטע
קירך.
,איך האָב באַשלאָסן אונטער די אומשטענדן אין גאַנצן אויפצונעבן די
יום-כיפּור-מיטיננען  . ..אויב עס איז נייטיק צו פירן פּראָפּאַנאַנדע קענן רעליניע,
מוז זי געפירט ווערן אויף אַ גאַנץ אַנדערן אופן ,ניט װי מיר האָבן עס געטאָן"

(דאָרט).

|

|

װאָס ווייטער בין איך אַלץ מער און מער געניינט צום אַננאָסטיציזם פון

ספּענסערן" (דאָרט),

'

די ,יום-כיפּור-בעלער? און נאָך דעם די ,יום-כיפּור-מיטינגען" האָבן זייער
פּסיכאַלאָגישע דערקלערונג .די מענטשן װאָס האָבן זיך גערופן ,פריידענקער"
זיינען נאָר װאָס אַװעק פון שול ,פון דער אַלטער טראַדיציאָנעלער סביבה .ביי
זיי אין די יום-כיפּור נאַכט און דער יום-כיפּור-טאָג ניט געווען סתם אַ דאַטע

אין לוח .זיי האָבן ניט געקענט איינזיצן אין אַזאַ פורכטזאַמער נאַכט אין שטוב
און זיך ניט וויסנדיק מאַכן פון יום-הדין .זיי זיינען געווען אויפגערודערט ,צע-
עברומט אין זייערע אינגעווייד ,זיי האָבן
גי,
שרויפט ,עפּעס האָט געיוירט אין זי
זיך קיין אָרט ניט געקענט געפינען .זיי האָבן זיך ניט געקענט פאַרהאַלטן צו אָט
דער נאַכט און צו אָט דעם טאָג װוי צו אַ געוויינלעכן מעת-לעת ,איינעם פון אַ.
גאַנץ יאָר .ער האָט זיי גערופּעט ,באַאומרואיקט ,געפּײניקט ,געמאַנט ,געריסן
שטיקער פון זייער זעל .זיי האָבן געמוזט זיך אויסלאָדן ,אַרױיסטײלן פון זיך

די דאָזיקע שווערע איבערלעבענישן .מיט איין װאָרט ,זיי האָבן געמוזט רעאַגירן,
|
בלייבן פּאַסיווע האָבן זיי ניט געקענט,
לויט זיין אייגענער עדות-זאָגענישן ,האָט ש ,י .דורכגעמאַכט אַ היפּשן מהלך
פון באַקונינס צוגאַנג צו ,גאָט און דער שטאַט" צו ספּענסערס לערע וועגן דעם
אומבאַוואוסטן" אָדער אומבאַקענטלעכן .אייננטלעך איז ש .י .אַועק װאָס
ווייטער אַלץ מער פון די רוסישע בונטאַרישע אויפפאַסונגען פון אַנאַרכיזם צו
די מער מיושבדיקע ציוויליזירטע מערב-אייראפּעאישע אויפנעמונגען ,הן בנונע
פּאַליטיק און הן בנוגע רעליגיע .אייגנטלעך װאָס אין ש ,י ,איןז פאָרגעקומען
איז אַ פּראָצעס פון דערוסיפיצירונג ,דעבאלשעויזירוננ ,אויפן נאַנצן פראָנט.
מיר ועלן קלאָרער מאַכן װאָס מיר ווילן אַרוױיסברענגען:
דער קאמף קעגן טראדיציע און אױטאָריטעט גאַראַנטירט מכל-וכל ניט די

קעמפער קענן דעם ,אַז זיי אַליין זאָלן ניט וערן קיין אומבאַשטרײטבאַרע

אוי-

טאָריטעטן און אַ הייליקע טראַדיציע ,אַ דבר שבקדושה .דער שטרייט קעגן דאָנמע

ש.

ישַבנאַװסלי

--

זיין לעבן,

קטעמפן
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און אַרטאָדאָקסיע גייט גאַנץ אָפּט אַריבער אין זיין װידערשפּרוך:

ער אַלֵיין

ווערט פאַרנליווערט אין אַ דאָנמע .סע שאַפט זיך בזה האופן ,אַ נייע פראָטעס:
טאַנטישע מיליטאַנטישע אָרטאָדאָקסיע ,געצנברעכעריי קען אויך װוערן אַ געצנ-
דינעריי ,װאָס װאָלט פאָדערן אַ נייעם אברהמען ,װאָס זאָל דאַרפן צעברעבן נ
די געצן פון תרחן ,נייערט די געצנברעכעריי פון תרחס זון .אין נעצנברעכעריי

ליגט אַ שטיק געצנדינעריי אויסגעדרייט אויף דער לינקער זייט דאָס איז אַ שפּיצל
פון דער דיאַלעקטיק

דאָס אייגענע

פוֹן דער געשיכטע

פון רעליניעס און פריירענקענישן.

האָט פּאַסירט מיטן אַנאַרכיזם.,

די רעװאַלוציאָנערע

לערע,

װאָס איז לכתחילה געקומען צו קריגן אויף אַלץ און אַלעמען און װאָלט עפּעסם
וי האָבן בדעה צו פאַראייביקן דעם שעפערישן תהו-ובהו ,בכדי פון אים זאָלן
כסדר אַרױיסשטײגן וועלטן ,נייע ,בעסערע --- ,איז אַלֵיין פאַרדאָנמאַטיזירט ,קאַי
נאָריזירט געװאָרן ביז צו אַ געוויסן גראַד .און אַז ,זאַלץ" הערט אויף צו זיין

געזאַלצן ,טויג עס נלאָט אויף נאָרניט ,ווייל קיין שפּייז קען דאָך עס סיי וי ניט

זיין .אויב אַלס געווירץ ווערט עס אָן זיין באַטײט ,פאַרלירט עס דעמאָלט זיין
עקזיסטענץ-באַרעכטיקונג .דאָס איז שיקזאַל  ---דער אידעעןזאַלץ הערט מיט דער
צייט אויף צן זיין געזאַלצן. ..
דער אַנאַרכיזם וי אַ טעאָריע און פּראַקטיק האָט דורכגעמאַכט ,מיט ענ-
דערונגען ,כמעט דאָס אייגענע װאָס דער סאַציאַליזם בנוגע די שייכותן פון די
שטרעמונגען װאָס זיינען געפאַרבט אָקסידענטאַל און אַָריענטאַל ,פּשוטער :עס איז
געמאַכט געװאָרן אַ פאַרזוך אין דער פאָרמולירונ; פון לעניניזם ,אַראָפּצופירן

דעם סאַציאַליסטיש-מאַרקסיסטישן

לאָקאָמאָטיוו פון די מערב -איראָפּעאישע

רעלסן און אים אַװעקשטעלן אויף די צפון-מזרחשע ,און אים פאַרקירעווען
אַזױ ,אַז ער זאָל גיין פון רוסלאַנד אָנשטאָט ,װוי ביז אַהער ,צו רוסלאַנד ,דאָס
הייסט אַז די רוסישע ,האַלב-אַזיאַטישע ,סיי לְגנאַי און סיי לשבח אויסגעטייטשט,
האויפפאַסוננען און אָנוענד פון סאַציאַליזם זאָל ווערן טאָנאָנגעבנדיק אין דער
קאַציאַליסטישער וועלט ,אין טעאָריע און פּראַקטיק ,אָט די רוסיפיקאַציע פון סאַ-
ציאַליזם האָט זיך אָנגעשטויסן אין אַן אייזערנער װאַנט פון אײיראָפּעאישע טעאָ-
רעטיקער פון סאַציאַליזם-מאַרקסיזם .אַ מוטיקע ,בראַוע קאָנטער-אַטאַקע ווערט
(געפירט פון אַלע די ,װאָס ווילן בשום אופן ניט אָנערקענען די ר
,וסישע" הע-
נעמאָניע.
מיטן אַנאַרכיזם האָט פּאַסירט דאָס איינענע ,אַ  רוסיפיקאציע"פּראָצעס
איז פאָרגעקומען ,נאָר דער װידערשטאַנד איז געווען אַ סך אַ שװאַכערער .דער
ספּעציפיש-רוסישער אויסטייטש פון אַנאַרכיזם האָט כמעט װי געזינט איבער דער
גאַנצער לענג פון דער אידעאָלאָנישער אוֹן טאַקטישער פראַנטליניע .יעדנפאלס

אַזױ האָט עס אויסנעזען במשך פון אַ לענגערער צייט,
אַנאַרכיזם פאַרמאָגט אַלטערמיטלעכע
פאַציאַלדמיטאָלאָגישער אױיסטראַכט ועגן
געזעצן ,קיינע באַגרענעצונגען זיינען ניט

פאָרויסלויפונגען .,עס איז פאראן אַ
אַ גאָלדענעם צייטאַלטער .ווען קיינע
געווען בנמצא; אַ מאיַןנאַרכיע ,װאָס
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אַ בא

באַזונגען פון העלעניש-רוימישע דיכטער ,האָט כלומרשט געהערשט דעמאָלט,
ווערט
ן אַן אומצעשטערבאַרע גליקזעליקייט איז געווען אױיסגעשפּרײט איבערן פּנים
או
2
פון דער וװועלט און דער געזעלשאַפט,
אֶוויד (נ .ק7134 .

ב .ק ).דער רוימישער פּאָעט האָט באַשריבן ,באַזונגען

די צייט פון פולער פרייהייט:
;דער גאָלדענער צױיטאַלטער אין געווען דער ערשטער ,ער אין געװען אִן
ט ,אָן הערשאַפּט .מיט גלויבן און אמת האָט ער זיך אויסגעצייכנם,
געװאַלדטאַ
ן דעמאָלט זיינען ניט געווען קיין שום שטראָפן און קיין שום שרעק .און קיין
או
געזעצן איינגעקריצטע אין מעש זיינען דעמאָלט ניט געװען; און
דראָענדיקע
קע קניענדיקע תפוסים האָבן ניט געציטערט פאַרן בליק פון
קיין גנאָד-בעטנדי

זייער צאָרנדיקן ריכטער",
אַנאַרכיסטישע אָנרענונגען געהערט אויך דער פרייהייטלעכער קאָס-
צו די
ָפּאָליטיזם פון די סטאָאיקער (ב .ק ,)008 .און די אָפטע אויפברויזונגען פון
מא
ן=) ,און אייניקע פון זייערע אַרויסטרעטונגען קעגן דער עטאַבלירטער
די סעקטאַנט
קאטוילישער קירך אין מיטאַלטער.
ָבער אַנאַרכיזם וי אַ װיסנשאַפטלעכע געזעלשאַפט-אויפפאַסונג איז פאָרי
א
געװאָרן אין קרוב צום מיטן פון ניינצנטן יארהונדערט .דאָס אין געטאָן
מולירט
געװאָרן פון מערב-אייראָפּעאישע דענקער און ,נאַטירלעכערװײז ,האָט ער גע"

|

טראָגן אויף זיך די בולטע חתימה פון ציוויליזירטער איינגענומענקייט.
דער

ערשטער

אידעאָלאָג,

אנאַרכיסטישער

ביי וועמען,

אמת,

די סאָציאַלי

פּאָליטישע אֶנשויאונגען זיינען אַ רעכט ביסל צעשוואומען ,איז געווען װיליאַם

נאָך אים קומט פּרודאָן ,דער פראַנצויזישער דענקער,
גאַדװין ()6 '687
א ירנער דער דייטש און דושאַסײע װאַרעו ( ,)89714781דער אַמעריקאַנער ,די
דריי טרעטן אַרויס מיט זייערע כֿערעס כמעט וי איינצייטיק .זייערע פּאָליטישע און
|
עקאָנאָמישע אויפּפאַסונגען אַ פאָרקול און אַ װידערקול פון .8481
פּרודאָן האָט

גערופן

זיין לערע

מיטן

װאָרט ,מוטואַליזם",

קעגנזייטיקייט.

שטירגער האָט געפּריידיקט דעם ,פאַראיין פון עגאָאיסטן" ,דזשאַסײע װאַרעו האָט
געװאָלט עטאַבלירן אַ ,יושר דיקן פאַרקער", ,יושרדיקע קאָמערץ" .די אַלע דריי
אייניקן

זיך

אין

איין  -פּונקט

זיי

זיינען

אינדיװװידואליסטן.

זיי

זיינען

ניט

קיין

מאַקסימאַליסטן-רעװאָלוציאָנערן.
צוויי רוסן ,באַקונין
אָבער פּלוצלונג פאַרנעמען די אַנאַרכיסטישע
און נאָך אים קראָפּאָטקין,
מיט װאָס דערקלערט זיך דאָס װאָס לעניגיזס האָט ניט אַזאַ דערפאָלג צווישן
די סאַציאַליסטן װוי באַקונין קראָפּאָטקיניזם צווישן די אַנאַרכיסטן? מים װאָס
| דערקלערט זיך דער פאַקט ,װאָס סאַציאַליזם איז מער ניט װי געשפּאָלטן געװאָרן
|
טריבונע

צט . 0082, 61 91051006:2 0/ 08/2612002/ 8200214 66הן (*
שסאן , 062.-40:8/1, 4391מ8002 )14103 2, 6אעזס
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פון די רופישע פירער בשעת אַנאַרכיזם איז כמעט וי אין גאַנצן איינגענומען

געװאָרן .אמתן ה
עפטיקן װידערשטאַנד האָבן אַרױסגעװיזן בלויז די געציילטע
גרופּעס פון
די אינדיװוידואַליסטן .מיר וועלן זיך באַגוגענען מיט אָנווייז אויף די
פּערזענלעכקייטן פון די צויי טיראַגען ,די ר
,וסיפיקאַטאָרן" פון אַנאַרכיזם
דע
ר ערשטער ,באַסונין ( )4181-0781איז געווען א ריז אַ רעװאָלוציאָנער,
אַ פייער
ש
פ
ּ
י
י
ע
נ
ד
י
ק
ע
ר
וואולקאַן .ער איז געווען אומדערמידלעך וי דער סמבטיון,
אין דרי
י
צ
ן
א
ו
י
פ
שטאַנדן זיך באַטײליקט און תמיד אין די ערשטע רייען ,אויפן
ערשטן
פ
י
י
ע
ר
 ,אַזאַ אַנרעסיוע קאלירפולע פּערזענלעכקייט האָט געמוזט אויסאיבן
אַ שט
א
ַ
ר
ְ
ק
ע
ה
ש
פּעה אויף דער מינדערהייט פוֹן דער מיליטאַנטיש געשטימטער

אינ
טעלינענציע און אַרבעטערשאַפט אין אײראָפּע אין דער צייט פון שטורעם
און
ד
ר
א
ַנג.,
יי
קראָפֿאָטט
ן ,אויסער זיינע אַלֶע מעלות ,האָט פאַרמאָנט אַ באַזונדערע
צויבערקייט ,װ
א
ָ
ס
ה
א
ָ
ט
ז
י
ך גענומען דערפון ,װאָס ער איז אדַירעקטער אָפּשטאַמ-

לינג פו
ן דער ערשטער רוסישער הערשער-דינאַסטיע ,די רוריקס ,צו געפינען זיינס
גלייכן
ב
י
א
ָ
ג
ר
א
ַ
פ
י
ש
ד
א
ַרף מען גיין אזש צו בודאַן ,דער פּרינץ װאָס איז געװאָרן
אַ נז
י
ר
א
ו
ן
א
ַ
מענ
דיקאַנט .דאָ איז אַ פּרינץ-אַן אנאַרכיסט! דערצו אין ער אַ
חשו
ב
ע
ר
ג
ע
ל
ע
ר
נ
טער וי אַ געאָלאָג ,געאָגראַף און ביאָלאָג ,חוץ דעם האָט ער
באַ
ה
ע
ר
ש
ט
אַן אומגעוויינטלעך פליסיקע פּען ,ער איז אַ העכסט באַגאַבטער פּאַמ-
פּלעטיסט-פּראָפּאַגאַנדיסט,
הב

בױודאָן
האָט פאַרפּאַסט שווערע פילבענדיקע וװערק .שטירנער .בלייבנדיק
געטריי צו ד
ע
ר
ד
י
י
ט
ש
ע
ר
ט
ר
א
ַ
דיציע ,האָט געשריבן אַזױ שווער ,אַז קיינער כמעט
זאָל אים ני
ש
ט
ק
ע
נ
ע
ן פאַרשטיין ,און זיין װוערק, ,
דער איינצלנער און זיין אייננ-
טום" אין
ג
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י
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ן
ליגן פאַרחתמעט מיט זיבן זיגלען פון דעקאַדענטישן אויס-

דרוק ,בשעת קראָפּאָטקין

האָט געשריבן

פּאָפּולערע אַרטיקלען און פּאַמפּלעטן

װאָס האָבן
געוועקט און גערופן ,די ,רוסיפיקאַציע? פון אַנאַרכיזם איז קראָפּאָט-
קינען אָנגע
קומען נישט שווער ,נאָכפאָלגנדיק באַקונינען אין צייט און טאַקטיק,
אָבער ו
וען דער זיג האָט אויסגעוויזן צו זיין שיער ניט פול ,דערהויפּט צווישן די
יידישע
אַנאַרכיסטן ,האָבן זיך דערהערט צוויי שטימען פון װידערשפּעניקע .דער
ערשטע
ר איז געווען ד"ר מעריסאָן ,װאָס אין זיין װוירערשפעניקייט ,ווי  שוין
אויבן
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ט
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האָט עס געטאָן ש .י -- .פון דעם ניהיליסטיש-רוסישן
אי
י
נ
פ
ל
ו
ס
,
|
2
ש .י.
האָט איינגעזען די שעדלעכקייט פון דער ,פּראָפּאַנאַנדע דער טאַט"

און פון
דעם צו אָנגרייפנדיקן אָנפאַל אויף רעליניע ,ער האָט אייננעזען אַז אָט די
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ע אַקטיק פון דער ,חלב-עסנדיקער אפּיקורסות" שטויסט אֶפּ דעם
צו אגרעסיוו ט
|
יידישן אַרבעטער-עולם.
ראָמען איז דער יידישער עולם געװאָרן פיל פיל פרימער"
,ורך די פּאָנ
ד

|

| (דאָרט).

ש ,י -האָט געהאַט אַ שאַרף

אויג און א װאַכזאַמען

|

אויער און ער האָט

אַ שטימונגען עס נעמען באַהערשן די יידישע אַרבעטער-מאַסן,
געזען װאָס פאַר
נטערגעהערט דעם טיאָכק פון דעם יידישן פאַרקלעמטן און פאַרבענקטן
ער האָט או
האַרצן ,כאָטש

זיין אויסטייטשונג

פון דער ענדערונג

אין די געמיטער

און זיין

באַשרײבונג פון אָט דעם שינוי איז ניט קיין עקזאַקטע.

ט געװאָרן סתם פרימער .זיי זיינען געװאָרן -מער נאַציאָנאַלי
זיי זיינען ני
זיי האָבן גענומען אַנען ,ווען זייער קולטור-ניוואָ האָט זיך .
קולטורעל נעשטימט,
קע די באַמיאונגען פון די דאַדיקאַלן ,װאָס האָבן זי
אויפגעהויבן אַדאַנק טאַ
אויסגעלערנט לייענען אַ פּעריאָדישע שריפט ,זיך פונאַנ"
,אויסגעמענטשלט",
ציאַלע פּראָבלעמען --- ,אַז די יידישע רעליגיע אין איר ריינער
דערקלייבן אין סאָ
טהאלט אין זיך נאַציאָנאַלע קולטורעלע עלעמענטן און אַ סך מער
פאָרעם ,אנ
וי פרומאַצקע צערעמאָניאַלן און ריטואַלן .,מיט אַנדערע ווער"-
עטישע פאָדערונגען
ָבן גענומען ,אויב ניט פאַרשטײן קלאָר ,איז באָטש טונקל שפּירן אַז
טער ,זיי הא
ג פון א יידישן פריידענקער צו יירישקייט קען ניט זיין די אייגענע
די באַציאונ

װאָס די באַציאונג פון אַ ניט-יידישן פריידענקער איז צום קריסטנטום.
ביי די אײיראָפּעאישע פעלקער איז זייער דעליגיע אַן אַנטליענער חפץ אָדער

|

עס איז אַ יידישער קולטור-פּראָרוקט ,װאָס מע האָט פילוייניק
אַן אימפּאָזיציע.
אים צוצופּאַסן צום היידנישן געשמאַק .זיי האָבן אויפגענומען
מאָדיפיצירט בכדי

אַ רעליניע,

װאָס זיי האָבן

געקראָגן פון אַ יירישער

סעסטע

,משיחיסטן",

ים" ,איסיים ,צוליב פּראָפּאַנאַנדע-צװעקן האָט מען עס משנה-השם געוען
אביונ
נאָמען געגעבן קריסטנטום .קריסט מיינט אויף גריכיש ,משיח" .באמת
און עס אַ
יידיש-פּראָפּעטישער וויין ,װאָס איז געווען צו שטאַרק פאַר די פּאַנאַי
איז עס

ניסטישע קעפּ ,און דעריבער האָט מען אים פאַרװאַסערט מיט אַ געצנדינערשן

מיטאָס ,אוז עס איז געװאָרן

אַ געטראַנק שוח

לכל נפש.

וזייטער ,איז דער רענעסאַנם אין אײדאָפּע געווען אַ פּועלזיוצא פון דעם

כנדיקן נאַציאָנאַלן באַוואוסטזיין פון די אײיראָפּעאישע פעלקער ,װאָס
אויפווא
האָבן זיך גענומען דערקענען וי אַ נאַציאַנאַלע איינהייט און זיך געװאָלט באַי

פרייען פון דער רעליניעזער הענעמאָניע פון די יידן ,איז געווען פאַרקערפּערט

|
אין דער דעספּאָטישער קירך.
ביי די אומות-העולם איז דער קאַמף קעגן יידישער רעליגיע ,קעגן קריסטגנ-
/טום נגעווען א קאַמף קעגן אַ פרעמדן פּסיכאָלאָנישן יאָך ,אַ קאַמף פאַר זעלבסטי
באַפרייאונג.
אָבער ביי אונדז איז די לאַגע געווען אין גאַנצן אַן אַנדעדע .ביי זיי האָבן
געקענט דערלויבן פריידענקער אַרױיסצוניסן די ברודיקע װאַסער מיטן קינד ,ווייל
זיך
דאָס קינד איז געווען ניט זייערס ,עס איז געווען אַ יידיש קינד .מיר האָבן עס

ש.

יאגאװסעץי

--

זײן

לעבג ,צעמפן

אן
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ניט געטאָרט טאָן .,מע האָט זיכער נעדאַרפט אויסניסן די ברודיקע װאַסער פון
די צערעמאָניאַלן און ריטואלן װאָס האָבן פאַרלאָרן יעדן לעבעדיקן ווערט.
אָבער דאָס .קינד האָט מען געדאַרפט שאַנעוען ,היטן די קולטור-װוערטן װאָס
געפינען זיך אין יידישקייט ,מע האָט געדאַרפט באַקעמפן יידישקייט אויף וויפל
זי אפיאזַלסיפיצירט ,אַנטײסאַציאַליזרט געװאָרן דורך די דורות ,װאָס האָבן
פּאַרביטן איר עטישן קערנדל אויף א ריטועלער שאַלעכץ .אָט דער גערעכטער
קאַמף װאָלט נעפונען זיין שטיצפּונקט אין די נביאים ,ניט באַקעמפן יידישקייט
נאָר רעסטאַװורירן זי ,אויפנעמען זי אין איר זויבערקייט און סאַציאַל:-עטישער
לויטערקייט ,װוי זי איז געווען נאָר פאַרצייטנס ,אין דער ערשטער עפּאָכע פון איר
אַנטפּלעקוננ,

:
;פּאַישײ-קולט
אויף

דער

איינענער

איניציאַטיוו

און אחריות

בייט

ש .י .דעם

פאָרמאַט

פון דער ,פאַ"ש" .ער גיט איר דעם הדרתפּנים פון אַ צייטונג .די װאָס זיינען
געווען צוגעגרייט צו איר טאַבלאִיד פאָרעם ,האָבן געהאָט תרעומות קעגן אים:
לאָזן איינבינדן

ווען זי איז געווען קלענער ,האָט מען זי לייכט געקענט
|
האַלטן אין אַ שראַנק צווישן די ביכער,
אָבער ביי דעם ברייטערן עולם האָט דער פאַרגרעסערטער

פאָרמאַט

און
דווקא

,י שטים פוֹן פאָלק אין דאָך די שטים פון גאָט" ,אפילו
יאָ אויסגענומען ,און ד
ביי די ,װאָס זיינען טעאָרעטיש גאָטלאָז ,אַזױ אַז דאָס מאָל האָט מען אים זיין
,פאַרברעכן? פֿאַרגעבן .,דאָס הייסט ווייטער פון מורמלענישן אין עס ניט נע-
נאַנגען .צו אַ קריגעריי אין עס ניט געקומען .וי ש ,י .דריקט זיך אויס, :מע

האָט פאַרזען מיין דעספּאָטישע האַנדלונג"( .דאָרט),

|

דערווייל איז געקומען צו אַ מיספאַרשטענדעניש מיט די אַרױסגעבער פון
,ניודיאָרקער העראָלד" ,און ש .י .האָט זיך געװוענדט מיט אַ רוֹף צוֹ די גענאָסן,
אַז זיי זאָלן זיך אָנשטרענגען און זען זיך איינשאַפן אַן אייגענע שריפט-זעצמאַשין
װאָס מע רופט ,לינאָטיפּ" און פּרובירן איינשטעלן אַן אייגענע דרוקעריי, ,ווייל

עס איז שלעכט צו זיין שכנות ביי יענעם"( .דאָרט),
די ,פּאַ"ש" האָט אָפּגעריכט גלות ,זי האָט זיך געצויגן פון פּלאַץ צו
פּלאַץ ,פון איין דרוקעריי צו אַ צווייטער ביז זי איז אָנגעקומען אין ,פּיפּל" ,ד"ה
צוֹ דע-ליאַנס חברה ,וועמען ש .י .האָט ניט געקענט פאַרטראָגן און ואו עס
האָט זיך געדרוקט ,דער אַרבעטער? רעדאַקטירט פון יוסף שלאָסבערג .ווען ש .י.
האָט געמאַכט אָט דעם אויפרוף צו די קאַמעראַדן ,האָט ער שוין געהאַט אין
| זינען דאָס אַרױיסגעבן פון אַ טעגלעכער צייטונג .אמת ,זיין פאָרשלאַג ועגן
דער נייטיקייט און צייטיקייט אַרויסצונעבן איצטער אַ טעגלעכע צייטונג האָט /
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דער צוזאַמענפּאָר טאַקע אָפּנעװאָרפן ,אָבער ווען האָט זיך ש .י .גערעכנט מיט
דער מיינונג פון די קאַמעראַדן און ווען איזן ער עס געווען אַ גוטער פאָלְגער ?
ער האָט זיך ניט געשאַנעװעט און זיי ,די קאַמעראַדן אוודאי און אוודאי
ניט .ער איז געווען אַ שטדענגער פאָדערער ,אַ בייזער מאָנער ,אָבער ניט פאַר זיך
פּערזענלעך.

פאַרטדעט
| ער
אַרוֹמיקע,
קערט ,ער

און פאַר דער שריפט

ער האָט עס געטאָן פאַר דער אידעע

װאָס

|
|
די אידעע,
האָט זיך קיין מאָל ניט געפלייסט נושא-חן זיין אין די אויגן פון די
פון די גענאָסן װאָס האָבן זיך מתעסק געווען אַרום דער שריפט .פאַרי
האָט זיי פון זיך געטריבן ,ער האָט ניט געװאָלט צולאָזן זיי זאָלן אַריינ-

פאַלן אין אַ העלדן-פאַרהערלעכקייט.

שקלאַפן ,די קדוש-שפּרינגער,

כדי

זיך צו פאַרזיכערן

די טהור-שרייער,

קעגן

די גייסטיקע

וואָס גאַרן און לעכצן נאָך אַ

גייסטיקן האַר ,אַ פירער ,אַ פּאַספטעך  ---האָט ער זיי וי מיט אַ כיוון ,ביי יעדער

געלעגנהייט אַנטאַנאָניזירט .די כוונה איז געווען זיי זאָלן זיך פון אים דערווייטערן
און זייער נאַנצע פרייע לאַיאַליטעט

זאָלן זיי אַוועקשענקען

אויב

דער ,פא"ש".

שאַפן א קולט איז ניט קיין יאַנאָװסקײקולט ,נאָר בפירוש אַ ,פאַ"ש"-קולט,
אָט דעם געפיל פון איבערנעבנקייט און ממש
האָט ער אייננעפלאַנצט אין די יידישע קאַמעראַדן,
האָבן זיך געפונען אין זיין צירקל פון השפּעה.
חסידים ,און דאָס האָט זיי פאַרביטן אַלע אַנדערע

פאַרליבטקייט אין דער ,פאַ"ש,
אין די הערצער פון די װאָס
זיי זיינען געװאָרן ,פאַ"ש"-
איסטן .זיי זיינען געװאָרן אָנ-

הענגער פון דער דאָזיקער שריפט װאָס איז פאַר זיי געװאָרן שיער ניט אַ ציל פאַר
זיך ,אַ זעלבסטצוועק ,ביי אַנדערע פון זיי איז געווען רעכט אַװעקצונעמען דעם

ביסן פון זייער מויל ,פון זייערע קינדער און עס אַװעקגעבן דער ,פאַ"יט".

,אָבער גראָד צו מאַכן חסידים איז מיר געווען פאַרהאַסט פון דעם טיפן
האַרצן ,אַזױ שנעל וי איך פלעג באַמערקן ,וי אַ געוויסער לעקיש ווייזט אַרויס אַ
נייגונג צו ווערן מיינער אַ חסיד ,פלעג איך אים טרייבן פון זיךְ װי אַ פּעסט...
אַלץ דאַרף געטאָן ווערן פאַר דער זאַך און ניט פאַר מיר און צוליב מיר" (דאָרט,
8טן יאַנ').

,אַ"ש" .ער איז געווען אַזױ אַריינגעטאָן
און די זאַך אין דער עיקרשט די פ
אַ",ש" ,אַז ער האָט
מיט זיין נאַנצן האַרצן און מיט זיין נאַנצער זעל אין דפער
ניט געקענט צו זען וי איינער שענקט אים פּערזענלעך די לאַיאַליטעט ,װאָס
לויט אים נאָך ,דאַרף זי נעהערן אויסשליסלעך און פולשטענדיק צו דער ,פאַ"ש".

ער האָט ניט נעקענט דערלאָזן ,אַז מע זאָל זי באַרױיבן ,פאַרנאַכלעסיקן .װאָדעם זי
איז געווען די אמתע פאַרקערפּערונג פון דער זאַך ,פון דעם קאַמף פאַרן אַנאַרכיזם,

,װען דער אָדער יענער גענאָסע פלענט זיך אַװעקשטעלן און האַלטן לאַנגע
דרשות ,פלענג איך קוים האָבן נעדולד זיי אויסצוהערן .,און נאָך וייניקער דע-
באַטירן מיט זיי .אין מיין כעס פלענ איך אויסשרייען אַז זיי זיינען אידיאָטן,
און עס איז ניטאָ װאָס צו רעדן מיט זיי"( .דאָרט),

|

מע דאַרף ניט פּטרן אומזיסט קיין צייט אויף ריידעריי ,צייט װאָס דאַרף

:

ש.

יאַנאַָװסני

--

זײן

לעבן,

קעמפן

טן

1

שאַטן

בשלימות אויפנעאָפפערט ווערן אויפן מזבח פון דער ,פאַ"ש" ,צו װאָס ישטויס
װואַסער אין אסַטופּע ? צו דער אַרבעט ,צו דער עבודה פאַר דער ,פאַ"ש!
קיין אַרבעט איז ניט געפאַלן צו שווער װויבאַלד זי איז געטאָן געװאָרן פאַר
דער ,פאַ"ש",

װאָס אין געווען

ניט איינע

פון דער יאַנאַָװסקײמשפּחה

נאָר ממש

| די פּרינצעסין ,דאָס שיינדל פון דער גאַנצער פאַמיליע ,און אַלֶע זיינען מחויב

זי

בצאוַדינען .די עקספּעדיציע פלענט טאַקע מאַכן ש .י .מיט זיין פאכ ליע.
פאַר אַ היפּשער צייט בין איך אויסנעקומען אֶן אַ מיילמאן (פּאָטשטע)-
איך און די נאַנצע פאַמיליע האָבן פאַרטיק נעמאַכט די מייל (דאָס אָפּשיקן די
שריפט דורך פּאָסט); געשריבן דאיַדרעסן ,געקלעפּט ,געפּאַקט און אויך מיר
אָפּט געהאָלפן אַװעקצוטראָגן די מייל (די ,פאַ"ש" ,איינצלנע נומערן און פּעקלעך)

אין פּאָסט . , .און איך זאָג עס גאַנץ אויסדריקלעך ,אַז מיין פאַמיליע האָט אַ
גאַנץ

היפּשן

חלק

אין

דער ,פאַ"ש,

און

מער

פון אונדז אַלעמען

קומט

דער

יי
קרעדיט צו פרוי יאַנאָווסקי"( .דאָרט),
דאָס איז אַליץ גערעדט וועגן אַװעקטראָגן די ,פאַ"ש" ,אוֹיף פּאָסט ,אָבער
װאָס איז בנונע אַװעקטראָגן
קיאָסקן, ,סטענדס" ?

זי און צעטיילן

צו די צייטונגס-פאַרקויפער
|

אין די
י

איר האָט אַליין גענומען דעם פּאַק צייטונגען אין יענער שרעקלעכער זאַ-
װאָס פאַר אַ שד האָט אין אייך

ווערוכע און געלאָפן פון סטענד צו סטענד...
געאַרבעט"? (דאָרט),
דער דאָזיקער שד איז ליבע ,איבערגעבנקייט ביז מסירת דנפש ,עס איז כלוין
אַ חידוש װאָס ש ,י .האָט זיך ניט אויסנעלערנט אַליין צו זעצן כדי ער זאָל קענען
די גאַנצע ,פאַ"ש? אַלֵיין אויפזעצן מיט די איינענע הענט און ניט צולאָזן קיין
|
פרעמדע צו דער מלאכת-הקודש.
ווער פלעגט די ,פאַ"ש" אָפּנעמען פון דרוקעריי ? ש ,י ,און אַזױי האָט
ער פאַרשפּאָרט אַ דאָלער ,װאָס מ'װואָלט געדאַרפט באַצאָלן פאַר ברעננען זי .דער
פאַרשפּאָרטער דאָלער איז געווען דער אויסרייד .אַנדערע האָבן טאַקע געטענהט
אַז ש ,י ,אין אַ ,נאַר" ,אַז ער האָט אַזױ ניט נגעדאַרפט האַנדלען ,זיי האָבן ניט
פאַרשטאַנען ,אַז ביי אים איז געווען פרייד און זכיה זיך אָפּצונעבן מיט זיין ליב
לינג ,די ,פאַ"ש" ,זיך אַרומטראָגן מיט איר ,זיין באַליבט קינד ,זיין גייסטיקע
בת:יחידה,
,ש ,י ,איז געווען רעדאַקטאָר ,פאַרװאַלטער ,בוכהאַלטער ,שיקיינגל און
פּאַקנטרענער  . . .אין אַ שרעקלעכן קאַלטן װינטערטאָג באַנעגנט יאַנאָווסקין טראָג
נע!צן
אַ שווערן פּאַק ,פאַ"ש" צו די צייטונגס-סטענדס .יאַנאָווסקי האָט זיך
-8
*
א ,--.א

אין דרייען אונטער דער שווערער ,לאַסט"*).
,אָך װי טייער עס האָט געקאָסט דאָס לעבן פון דער צייטונג" (דאָרט).
ביי ש ,י-ן איז עס דען געווען בלויז א צייטונג .דאָס איז געווען זיין נאַנץ
לעבן ,זיין גאַנצער חיות .װוי הויך דער פּריין איז ניט געוען ,ואָס ער האָט

*) יוסף קאַהאַ ,ציב ,ז"ז 661:71ן.
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געצאָלט אין אויפהאַלטן
|
מציאה.

אַ  3א

גטָ ר ר י)

זי ,האָדעװען ,ניאַנטשן  --האָט ער אַלץ געהאַנדלט אַ
|
י
יי
|

|

אָט די אַלַע טראַדיציאָנעלע יידישע ליבשאַפט צו דער תורה ,װאָס איז ביי
פרומע יידן דערגאַנגען ביז כלות-הנפש ,האָט ש .י .דער פריידענקער ,אַרײנגעטאָן

אין דער ,פאַ"ש" מיט אַ טייל פון דער דאָזיקער כמעט אומבאַגרייפלעבער מיס/ -
טעריעזער ליבשאַפט האָט ער אָנגעשטעקט אַ צאָל פון די גענאָסן ,און אָט די אָנ
שטעקונג ווירקט אין זיי ביז אויף היינטיקן טאָנ,
ש .י-ן האָט שטאַרק נגעערגערט ,ווען ער האָט געזען אַז זיין צערטלעכע
ספיט פאַרדרוס
ליבשאַפט צו דער ,פאַ"ש" ,ווערט ניט ריכטיק אויסגעטייטשט.
7
שרייבכט ער:
,אַזאַ פירונג פון מיין זייט איז נאָר פון פיל אויסנעטייטשט געװאָרן ,אַז איך

באַטראַכט די ,פאַ"ש" פאַר מיין אייגנטום"( .דאָרט).
ער האָט אָבער געקראָגן זיין שכר ,ער איז פאַרגיטיקט געװאָרן מיט דעם,
װאָס זיין אַרבעט איז געווען אָנגעלייגט ביי דעם ברייטן אַרבעטער-עולם .ער האָט
דערלעבט צו האָבכן פון איר נחת .דער נחת איז באַשטאַנען אין דעם ,װאָס די
פ,אַ"ש" .האָט אַרויסגערופן צו זיך גרויס רעספּעקט און אָנזען ,און זי האָט
אפילו געהאַט אַ השפּעה צום גוטן אויפן אַלנעמיינעם יידיש-קולטורעלן לעבן
דאָ אין אַמעריקע .אָט דאָס באַװווסטזײן האָט אים באַלױינט פאַר אַלֶע זיינע מי-
אוננען און ענמת-נפשן און אפילן באַליידיקונגען װאָס ער איז צוליב איר אויס:
געשטאנען ,ער שרייבט מיט גרויס באַפרידיקונג און אָן איבערטרייבונג:
,די וועכנטלעכע  ,,פא"ש" .האָט שוין דעמאָלט געשפּילט נאָר אַ באַטײטנ-

דיקע ראָל אין דער אַרבעטער-באַװעגונג" (דאָרט -82טן יאַנואַר),
און ניט נאָר איז עס געווען אַזױי אין דער אַרבעטער-באַװענונג נאָר אויך
אין דעם גאַנצן קולטורעלן לעבן פון די ניו-יאָרקער יידן פון יענער צייט האָט די
די גרויסע יידישע מאַסן האָבן געהאַט
,פא"ש" געהאָט איר גרויסע ווירקונג.,
דעם פולסטן צוטרוי צו מיין װאָרט ,זיי האָבן געוואוסט אַז מיך אָדער די ,פא"ש"
|
קען מען ניט אָפּקויפן מיט קיין געלט" (דאָרט).

די ערלעכקייט און קולטורעלע זויבערקייט פון דער שריפט אין אָנערקענט
די אומפּניהדיקע אָרנטלעכקייט האָט
געװאָרן סיי פון פריינד און סיי פון פיינד
זיך גאַנץ בולט אַרױיסגעויזן אין די אָפּשצאַונגען װענן טעאַטער-אויפפירונגען
|
און ווענן די אויפנעפירטע פּיעסן.
די טעאַטער-קריטיקער פון יענער צייט האָבן געהאַט זייער ניט קיין גוט-
שמעקנדיקע רעפּוטאַציעס ,דער עולם האָט נעוואוסט אַז ס'רוב פון זייערע לרי-
טישע אָפּרופן זיינען ,אונטערנעשמירטע" ,זייערע אָפּשאַצונגען האָבן זיך נע-
האלטן אויף שוחד ,אויף לא-יחרץ-נעלט .די ,ריכטער" זיינען נגעווען בלינד ,פאַר-
זען די חסרונות ,ווען עס האָט זיך זיי געלוינט .זיי האָבן געקוקט דורך דאָלער-
שפּאַקולן און אַנדערע אָנלאָקונגען ,און די פּערספּעקטיוו איז געװוען אין נאַנצן

אַן אומריכטיקע,

זיי האָבן

אויסנעפונען

פּראָסט גערעדט ,די טעאַטער-רעצענזענטן

מעלות

ואו

זיי זיינען

ניט

געװען.

,ין לאַפּקע
האָבן געקראָגן און גענומען א

ש.

יאַנאָװספטי

--

זײן

לעבן,

טעמפן

אט

ו:

שאַפן
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אַריין" ,זיי פלעגן שרייבן לויטן אָפּצאָל װאָס זיי האָבן געקראָגן אין כסף אָדער
שווה-כסף ,װאָס איז געווען נאָך ערנער ,אָט די דאָזיקע הנהגות זייערע זיינען
געווען אַ סוד פֿאַר נאַנץ בראָד,..

,דער עולם האָט דערשמעקט און האָט זי פּשוט נישט געגלייבט .די ,פא"ש"
אָבער ,אין אין דער הינזיכט געשטאַנען

איבער יעדן פאַרדאַכט ,און פּונקט וי אַ

שלעכט װאָרט אין איר ווענן אַ פיעסע האָט איר (דער פאָרשטעלונג) פיל נע-

שאַט ,אַזױ האָט אַ גוט װאָרט איר פיל געהאָלפן"( .דאָרט)
פאַרשטייט זיך ,אַז אָרנטלעכקייט ,אומפאַרשטאָבנקייט ,אביעקטיווקייט אַלֵיין
זיינען נאָך ניט גענוג ,ווען עס קומט צו געבן אַ ריכטיקע אָפּשאַצונג פון אַ קינס-
טלעריש ווערק .עס פאָדערט זיך ,קוֹדם כל ,קאָמפּעטענץ ,קענטעניש ,פאַרשטענ-
| דעניש .מע דאַרף ,אויסער ערלעכקייט ,פּשוט זיין א מבין ,האָבן אַ קריטישן חוש.
ש .י .איז געווען אַ געבוירענער קריטיקער און אַן אמתער פריינד פון גוטן ,זוי-
בערן יידישן טעאַטער ,אין דער פ
,א"ש" האָט ער פאַרעפנטלעכט אַ היפּשע צאָל

קריטיקס װאָס זיינען אַרױיסגעקומען פון אונטער זיין פּען זייער געלונגען און

מעשה-פאַכמאַן געשריבן,

;איך בין פוֹן דער איבערציינונג,

טיקסטער

|
אַז דער טעאַטער

זיין דער

דאַרף

וויכ-

קולטור-און בילדונגס-פאַקטאָר אין אונדזער לעבן ...דערפילט ער ניט

די דאָזיקע פונקציע ,..אין ער פאַר מיר אַן איבעריקע זאַך ...אָבער צו דער זעל-
ביקער ציים דאַרף ער זיין אַמוזירנדיק ,פאַרװיילנדיק ..,דער איינציקער פּלאַץ
וואו זייער (פון די מאַסן) בילדונג און קולטור זאָל קענען אַ ביסעלע דערהויבן

ווערן איז דער טעאַטער"( .דאָרט)

|

|

ש ,י .האָט זיך אפילו אַרומגעטראָגן מיט אַן אַמביציעזן פּלאַן ,אַז מע דאַרף
אומבאַדיננט אויפבויען אַ החיים ,אַן איינענע היים פאַר דער נוטער יידישער
|
0
דראַמע.
אָס װאָס ער זאָגט ,ווען ער רעדט במקום יעקב גאָרדינען ,װאָס האָט זיך
ניט גוט געפילט און האָט איבערגענעכן זיין װאָרט אַלּס רעדנער-באַגריסער
צו יאַנאָווסקין,

,דער דערפאָלג פון דער גנוטער דראַמע װעט ח
חיד הענגען אויף משקולת,
כדי דאָס זאָל ניט זיין אַזױ ,מון דאָס פאָלק אַלֵיין אויפבויען זיין איינענעם
טעאַטער ,וואו נאָר אמת-גוטע דראַמעס זאָלן אויפגעפירט וֶוערן"( .דאָרט ,מטן
|
|
:
0
אַפּריל),
אַדלער האָט אונטערבראָכן יאַנאָווסקין און האָט געזאָגט ,אַן ש .י .זאָגט
ניט דעם אמת ,אַדלער איז געווען אַן אייננטימער פוֹן אַ טעאַטער און ער איז
דעריבער ניט געווען איינשטימיק מיט ש .י-ס געדאַנק.
|
|
|  -רופט זיך אָפּ .יעקב נאָרדין:
,דער ליגנער זיים איר (אַדלער) ,יאַנאָווסקי זאָגט דעם אמת"( .דאָרט)'
 = ש .יב האָט אפֿילן אינטערוויואירט אַקטיאָרן ,באַרימטע בינע-טאַלאַנטן.אַלץ מיטן צוועק צו זען אַריינצובויערן דעם שוישפּילער-עולם אין קאָפּ דעם
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|

קר 2

-

אַ בא

גאָרדין

דעיון פון דער נויטװוענדיקייט צו האָבן אַ פאָלקס-טעאַטער ,װאָס האָט אין זינען
די בינע-קונסט און ניט דורכויס פּראָפיטן ,אָבער ש ,י-ס אַרבעט איז געווען
אומזיסט ,בלויז איין אַקטיאָר האָט זיך באמת פֿאַראינטערעסירט מיטן געװאַגטן

פּראָיעקט און עהראָט אפילו געזאָגט אַן ער איז גרייט צו קרינן אַ העלפט פון
דעם געהאַלט װאָס ער באַקומט איצט אַבי אויפצוטרעטן אין אַ פאָלקס-טעאַטער
און ניט אין אַ פּריװואַטן טעאַטער ,װאָס שונדעוועט צוליב דער הכנסה ביי דער
2
בילעטן-קאַסע,
יאָרן שפּעטער ,יעקב גאָרדין ( )2581-3091איז שוין געווען טויט ,האָט זיך
ווידער דורך דער איניציאַטיוו פון דער ,פאַ"ש" ,אויפנעהויבן די באַװעגונג פאַר
אַ חיים פאַר דער יידישער דראַמע ,אַ פאָלקפ-טעאַטער ,,,אויך פון דעם איז נאָר-
ניט געװאָרן און ווידער דערפאַר ,װאָס אונדזערע כהנים פון דער קונסט ,דראַ-
מאַטורגן אוֹן קריטיקער האָבן זיך ניט געקענט איינטיילן מיטן כבוד ,דאָס אין
געווען מיין לעצטע פּראָבע פאַר דער באַועגונג פון אַ פאָלקס-טעאַטער ,וואו די
נוטע דראַמע זאָל האָבן איר שטענדיקע היים .צי דאָס װעט אַמאָל מקויים ווערן
דאָס ווייס איך ניט ,דעם אמת געזאָגט בין איך גאַנץ פּעסימיסטיש געשטימט
אין דער באַציאונג"( ,דאָרט21 ,טן אַפּריל)
אַזױ אַז וועגן דער ,פא"ש" קאָן מען זאָגן מיטן פולן רעכט אַז זי איז
געווען אַ קולטורעלע שריפט ,און קיין וויכטיקער קולטורעלער ענין איז איר ניט
פרעמד געווען ,די ,פאש" איז ניט געווען פאַרקנאַכערט ,ענג .זי האָט געשטיצט .
אַלץ װאָס איז געווען פּראָנרעסיוו אויפטועריש אוֹיף דער יידישער גאַס,
זי האָט אַלֶע מאָל באַנריסט האַרציק די שלוחים פון די רוסלענדישע רע"
װאָלוציאָנערן און זי האָט זיך געמיט זיי אַרויסצוהעלפן אין זייער שליחות דאָ
אין לאַנד .זי האָט אויפגענומען זייער פריינדלעך טשייקאָווסקין ,זשיטלאָווסקין,
באַבושקע ברעזשקאָווסקי ,מאַקסים גאָרקין און אפילו מאַקסימען פון ,בונד".
אין 4091
דער ,פ,א"ש"-עס קול האָט דעמאָלט געהאַט אַ היפּטן רעזאָנאַנס
האָט זי דערגרייכט בערך צװאַנציק טויזנט לייענער.
|
,יר האָבן געטאָן אַלץ װאָס איז נאָר געווען אין אונדזערע כוחות ,אַז זייער
מ
מיסיע זאָל געקרוינט ווערן מיט דעם גרעסטן דערפאָלג ...דאָס אַרױיסטרעטן פון
דער ,פא"ש" ,צו גונסטן פון די אַלֶע שלוחים האָט זייער פיל געהאָלפן" (דאָרט,
די
|
|
5טן פעבר')- .

,ווען ער (ד"ר חיים זשיטלאָווסקי) איז געקומען אין ער פון קיינעם ניט
אויסגענומען געװאָרן מיט גרעסערער ליבשאַפט וי פון אונדז"( .דאָרט)
די -פ,,אש? האָט זיך נגעהאַלטן זייער נאָענט-װאָרעם צו די סאַציאַלדרעװאָ-
|
לוציאָנערן ,װאָס זיינען געווען .די איבערנעמער און פאָרזעצער פון די אידעען
װאָס האָבן אַנטװיקלט אין רוסלאַנד די פאָלקישע באַװעגונגען .אַזױ וי קראָ-
פּאְטקינס .ריכטונג אין אַנאַרכיזם ,איבערהויפּט זיין שיטה וועגן קאָמוניזם ,קען
באַטראַכט ווערן  וי אפַאָלקיזם-אַנאַרכיזם ,האָבן די הינע קראָפּאָטקיאַנער גע-
פּונען עפּעס געמיינזאַמעס מיט די רוסישע ס"ר .אויך האָט דער אומשטאַנד װאָס

ש .יאַנאַָװסקי  --זײן לעבן ,קעמפן 8
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די ס"ר האָבן אָנגעװענדט טעראָר אַלס מיטל אין אמ { קעגן צאַריזם האָט
צוגעטראָגן צו דער עטאַבלירונג פוֹן אקאַַנטאַקט צװישן אָט די צוויי באַװענוג. -
נען .זיי זיינען גוט אויפגענומען געװאָרן אויך צוליב דעם ,וואָס די אַנאַרכיסטן
דאָ אין לאַנד האָבן געהאָפט ,אַז זיי װועלן העלפן אָפּשװאַכן דעם סאַציאַלידע-
י.
|
/מאַקראַטישן מאַרקסיסטישן איינפלוס אויף די אַרבעטער,

די ,פאש" ,האָט זיך אויך אָפּנעגעבן מיט דערמוטיקן און דערציען יונגע
װאָס זיינען שפּעטער

כוחות אין דער יידישער ליטעראַטור ,אַ צאָל שרייבער,

,אש" .איך דערמאָן בלויז עטלעכע
באַרימט געװואָרן האָבן דעביוטירט אין דער פ
נעמען :מאני לייב ,גלאַנץדלעיעלעס ,יעקב גלאַטשטײן ,יוסף ראָלניק ,מ .י ,חיי-
|

מאָוויטש ,ש .צ .זעצער ,משה נאַדיר און אַנדערע.

| = ש .ו .שרייבט מיט רעכט:
,איך

גלייכב אויך,

האָט איר

,יפאש"
אַז ד

גרוֹיסן

װאָס אין

פאַרדינסט,

איר האָבן זיך אױפּגעהאָדעװעט און זיינען דערצויגן געװאָרן די באַטײיטיקסטע
יידישע שרייבער? (דאָרט 1טן פּעברואַר).

|

.

ש 0 .האָט צוגעטוליעט די {יונגע" ,אָבער בלויז די פון זיי ,װאָס האָבן

,ונגישקייט" האט געדאַ רפט
באמת געהאַט טאַלאַנט .אָבֶער די ביי וועמען זייער י
רנעמען דעם פּלאַץ פון באַשאַנקענקײט ,פון פעאיקייט ,האָט ש .י ,ביטער באַ
זיי מיט אייזערנע ריטער דווערטער אין

קעמפט און נגעטריבן פון זיך ,געשמיסן

|

זיין שרעק-אָנװאַרפּנדיקן בריווקאַסטן".

אַ סך יונגע זיינען געווען איינפאַכע בלאָפּערס ,און האָבן געמיינטט | צון
צודעקן זייער טאַלאַנטלאָזיקײט מיט זייער נייעם מאַנטל פון יוננקייט .איך
געהאַלטן פאַר מיין פליכט

(דאָרט92 ,טן מאַרץ).

אַראָפּצורײיסן

|

די מאַסקע

האָב

פון די טאלאנטלאָזייטן"

0

=ויך די אַריבערגעקומענע רוסיש-יידישע שרייבער-אַנאַרכיסטן האָבן גע-
| א
אין דער ,פאש",

פונען אַ פּלאַץ פאַר זייערע אַדטיקלען

וואָמירסקי און ראַיעווסקי.

,גאַר אַ גרויסן חלק אין אַלְץ
האָט אויפּגעטאָן פאַר דער רוסישער
רי  ,פא"ש" (דאָרט51 ,טן פעבר').
= אין  8091ווען רוסלאַנד האָט

וי דהיינו

װאָלין ,נאָ-

|

װאָס די אַמעריקאַנער פּאָרגעשריטענע יוגנט
רעװאָלוציע אין די יאָרן  8091-6091האָט
|
ּ,ראָבע" פאַר דער רעװאָלוציע און
געמאַכט פ

איזן דורכגעפאַלן מיט אַ טראַסק ,איז די ,פא"ש"

צו געבן

געווען די ערשטע

איר ביישטייערונג פון הונדערט דאָלער ..ש .י .האָט עס געטאַן אויף זיין אייגע-
40
א
|
נער אַחריות.
,איך בין געווען זיכער ,אַז די גרופּע .װועט מיך .ניט פֿאַרקלאָגן פאַר אַזאַ

דעפפּאָטיזם" (דאָרט8 ,טן פעבר') .

-

:

|

אַ סומע פון טויזנט דאָלער געזאַפֿפט פאר דער דעװאָלוציע האָט"מעאי
עס-
ָרדי
אש".
קפא
בערנעשיקט צו פּיאָטער קראָפּאָטקינען ,אין נאָמען פון דער .,
יי
הי יאטג
פּאָנדענץ מיט אים האָט געפירט ד"ר ה .זאַלאָטאַראָוו.
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|

איב עד
דער דערפאָלג פון דער ,פא"ש"

|

די

אַ ב א

גאַ הרין

כוחות

נעמט ועקן די פאַנטאַזיע פון ש .י-ן און

אַ ביסל שפּעטער ,פון די גענאָסן ,ער נעמט וועבן נאָר דרייסטע חלומות.
| ,חכלל ,צו דער דריטער קאַנװענשן (צוזאַמענפאָר) האָט די ,פא"ש",

גע-

האָט מזומנים  004דאָלאַר (אין קאַקע איבער די הוצאות) עטװאָס װאָס האָט
נאָך קיין מאָל ניט פּאַסירט אין דער געשיכטע פון דער אַנאַרכיסטישער באַװע-
גונג ...אונדזער לייענער-קרייז' האָט געהאַלטן אין איין װאַקסן .אַזױ אַז איך האָב
זיך ערנסט אַרומגעטראָגן מיטן געדאַנק פון אַרױסגעבן אַ טעגלעכע צייטונג".

(דאָרט)

צום ניידיאָר איז שוין געווען אין דער קאַסע פון דער ,פ,א"ש"  008דאָלאַר.

די ,,פא"ש" האָט געהאַט אָנגעהויבן מיט  61זייטן ,אַראָפּ צו  8ז"ז מחמת
צוויי סיבות :מאַנגל אין געלט-מיטלען און נאָך גרעסערן מאַנג? אין שרייבערי-
שע כוחות .אצונדער האָט די לאַגע זיך פאַרבעסערט און זי אין צוריק אַרויף
צו אירע  61זייטן .עס זיינען געווען ביידע זאַכן ,אי געלט און אי זשורנאַליסטן,
ש .י .האָט פאָרגעלייגט זיין פּלאַן ווענן נעמען אַרױיסגעבן א טעגלעכע צייס
טונג פּאַראַלעל מיט דער וועכנטלעכער ,פאש" ,די גענאָסן אויפן צוזאַמענפאָר
האָבן זיין פּלאַן צוריקגעוויזן .,זייערע אויסזעצונגען זיינען געווען באַגרינדעט אויף

דעם; פאַר אַ טעגלעכער צייטונג דאַרף מען האָבן אי פי? גרעסערע פינאַנציעלע
רעסורסן

און אי מער ליטעראַרישע

כוחות.

אמת,

אַ ביסל שרייבער

פון איינע-

נעם לאַנער זיינען צונעקומען אַדאַנק דעם שלום אָדער װאָפּנשטילשטאַנד ,אִבעי
דער דאָזיקער ,שלום-בית"איז נאָך נישט גענוננדיק פאַרפעסטיקט און ער קען
|צעשטערט ווערן ביי די ערשטע חילוקי-דעות װאָס קענען ביי א געלעגנהייט

אַרויפשװימען,

|

ש .י .האָט אָבער געהאַלטן אַז מע האָט געדאַרפט אויסנוצן דעם אַרױים-
שטייג פון די סימפּאַטיעס פון די לייענער װאָס האָבן זיך געציילט אין די צענ-

דליקער טויזנטער און זיך לאָזן רייטן אויפן קאָפּ פון דער כװאַליע .אַז מע

שטעלט ניט איין ,געווינט מען ניט .מע טאָר ניט דורכלאָזן א גינציקע

געלעננ-

הייט ,ווען זי קומט צו דער האַנט ,ווייל שפּעטער קען מען זי ניט כאַפּן .געלעננ-
הייטן האָבן פליגלען ,זיי פליען אַװעק און נאָך דעם איז שוין צו שפּעט.
און איך בין איצט זיכער ,אַז װאָלטן מיר דעמאָלט געהאַט דעם נייטיקן
קוראַזש און אויך די נייטיקע כוחות אַרויסצוקומען מיט אַ טעגלעכער צייטוננג,
װאָלטן מיר געוויס געהאַט גרויס דערפאָלג ,און אונדזער צייטונג װאָלט נאָך
איצט געלעבט און געווען אפשר די טאַנגעבנדיקע צייטונג אין דער יידישער
אַמעריקע .ליידער בין איך געווען דער איינציקער ,װאָס האָט זיך אַרומגעטראָגן
מיט אַזעלכע פֿאַנטאַזיעס ,און ווען אין אַ פַּאַר יאָר שפּעטער איז דער פּרואוו

ש .יאַנאַװסקי  --זײן לעבן ,סעמפן א
נעװאָרן,

געמאַכט

האָט ער מחמת

שאַפן

געוויסע
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אורזאַכן

(דאָרט) -

זיין אַ דורבפאַל".

געמוזט

|

װיבאַלד

ער אַלֵיין רופט

אָן זיין פאָרשלאַג

אַ  פאַנטאַזיע?

|
אין

|

וי אַזױ

האָט ער געקענט דערװאַרטן ,אַן ער זאָל אָנגענומען ווערן װי עפּעס פּראַקטיש
|
|
:
דורכפירבאַרעס,
ש .י .האַלט אָבער ,אַז עס איז יא געווען א מענלעכקייט זיין פּלאַן צו
רעאַליזירן און אַז די באַװענונג איז שולדיק אין דורכלאָזן אַ שעת-הכושר,
מיר פּערזענלעך איז שווער זיך פאַרצושטעלן װאָס װאָלט געקאַנט זיין די
|
ראַדיקאַל-פּאָליטישע פונקציע פון אַן אַנאַרכיסטיש רעװאַלוציאַנערער צייטונג
אין אַ פּאַמעלעכדיק זיך באַװעגנדיקער ,עװאָלוציאָנערער סביבה .זי װאָלְט ניט
ווילנדיק אַרײינגעשלעפּט געװאָרן ,אַריינגעצױיגן געװאָרן אין זומפּ פון דער שטיי-
איקער טאָנ-טעגלעכקייט מיט איר מינימאַליסטישן רעפאָרמיזם .אין בעסטן פאַ?
װאָלט זי אפשר געקענט אויפהאַלטן בלויז אירע גוטע פאַרבאַהאַלטענע כונות.

קיין ממשותדיקע
| װאָלט
װאָלט

רעזולטאַטן פאַר דער אַנאַרכיסטישער אידעע און באַװעגונ:

זי ניט נעקענט זיין אומשטאַנד צו לייסטן ,אין דערפאַלנרייכסטן
אַזאַ צייטונג נעווען בכוח אויסצופילן די אויפנאבע פון צושטעלן

צאָלטע שטעלעס

פאַר אַ צאָל פון די איינענע גענאָסן .דאָס הייסט

פֹאַל
באַ-

שאַפן אַ

פּאשע-פּלאַץ פאַר די פּאַרטײיבעק און-צינן ,אָדער ,נרעבער זיך אויסצודריטן,
שאַפן אַמטן פאַר די אַנאַרביסטישע ,כלידקודש" ,פאַר די עטלעכע ,פונקציא-
נאָרן" ,קליינטשינקע פירערלעך ,פּאַרטייימשרתים און יוצרימשרתים ,אַנאַרכיס-
טישע ,אומנאָט-סטריאַפּטשעס" ,אויפהאַדעווען אַ מין ראַדיקאַלן פּריסטערטום,
אַנאַרכיסטישע נלחימלעך ,און ניט אויסמיידן די איבלען ,מיאוסקייטן אוֹן פּאַס-

קודעריי,

דעמאָראַליזאַציע,

קאַריעריזם,

היפּאַקריטערײי

און דעגענעראַציע,

ואָס

דאָס מוזן ברעננען אומפאַרמײדלעך ,וי עס איז לייכט צו באַאָבאַכטן עס ביי
אַנדערע פּסעװדאָדדאַדיקאַלע באַװעגונגען ,בקיצור ,עס איז שווער זיך צו שפּילן
מיט פייער און זיך ניט אָפּצוסמאַליען אָדער אָפּבריען אָדער זיך צעבוענען.

טשעקאַװע איז צו זען וי יוסף קאַהאַן באַגרינדעט די נוצלעכקייט פון א
טעגלעכער צייטונג פאַר דער באַװענונג ,ער צעשרייבט זיך וועגן די גרויסע מעג-
לעכקייט-פעלדער ,װאָס זי װאָלט עפענען פאַר דער אַנאַרכיסטישער באַװענוננ
|
|
דאָ אין לאַנד,
מיר האָבן ניט געחלומט אפילו פון אויפבויען אַן איינענעם פּאַרטײ-מאַשין
און נאָכטאָן דעם ,פאָרווערטס? און זיינע שעדלעכע מעשים .מיר האָבן געשטרעבט
צו באַזייטיקן דעם ניפט און אויסרייניקן די שלעכטע פּעסט .אָבער פון דער
אַנדערער זייט קען מען ניט פאַרלייקענען דעם פאַקט ,אַז אין אונדזער באַוװע-
גונג האָט געטעלט מענלעכקייט פאַר באַצאָלטער טעטיקייט .,,ערשט די אויסויכט

צו שאַפן אַן אייגענע טעגלעכע צייטונג האָט אָנגעבאָטן א האָפענונג פאַר אַזאַ
מעלעכקייט.,,
 אַ טענלעכע צייטונג איז אַ שטאַרקע מאַטעריעלע קראַפט אין אבַאַװעגונגשוין מיט דעם אַלַיין װאָס זי שאַפט באשעפטיקונג און לעבנסמיטל פאַר אַ נרע-

חָר
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סערער צאָל -מענטשן; שרייבער ,זעצער ,אַגענטן ,פאַרװאַלטער אין פאַרשיידענע
שטעט ...אין צוגאָב צו די װאָס זיינען באַשעפטיקט און האָבן אַ מענלעכקייט זיך
אָפּצוגעבן מיט באַװענונגס-טעטיקייט ,זיינען אַלע מאָל דאָ צענדליקער װאָס האָפן
מיט דער צייט צו געפינען באַשעפטיקונג אין אָדער אַרום דער צייטונג און זי"

נען דערוויי? טעטיק אַלס צוגרייטונג צו דער געלעגנהייט")* .

מיט פּראָסט פּראָזאַאישע ווערטער ,זי ,די טעגלעכע צייטונג װאָלט אַװעקי.
שטעלן ניט קיין קאָרעטע ,װוי עס האָבן געטאָן אַנדערע באַװעגונגען ...ניין ,דאָס
װאָכטן מיד ניט טאָן ,מיר ויאָלטן בלויז אַװעקשטעלן אַ גרויסע שיסל ...און אַרוֹם
דער שיסל-װאָלטן זיך שוין אַרומשטעלן די זשעדנע עסער און די װאָס האָפן אַו
זיי וועלן זיך דערשלאָנן מיט דער נאָענטער צייט צום שיסל און צוֹם פרעס.
אדום טיש װאָלטן זיך אַרומקלײבן חברה-לייט װאָס קוקן נאָר אויס אויף אַ גע"
לעגנהייט' צו טועם זיין די קניידלעך און דערוויי?ל װאָלטן זיי שאַלאַמייזשען ,פון
|
י
יוצא וועגן די אַנאַרכיסטישע הגדה,

איך קען ניט באַגרייפן מיט וועלכער לאָגיק יוסף קאהאן דערלויבט ז
צו שאַפן .אַ מין אַנאַרכאָיפּאַרטײיאישן אתה בחרתנויזם .זיינען אַנאַרכיסטן גע"
מאַכט פון אַן אַנדער שטאָף,
לוציאָנערער אַנאַדכיסטישער
רעװאָלוציאַנערע סיטואַציעם,
דאָס אייגענע װאָס עס האָט

זיינען זאייימוניזירט קעגן קאַריעריזם .מיט אַ דעואָ-
צייטונג ,אין אַ לאַנד וואו עס אין ניט פאַראַן קיין
ואָלט פּאַסירט ,ווען זי עקזיסטירט אַ היפּשע צייט,
פּאַסירט מיט ענלעכע צייטונגען פון דער ראַדיקאַלער

באַװעגונג ,זװיאָלט וערן אַ פּאַרטיײגעמױזעכץ ...ניט מער,
|
ַ,בענד-
דעם 81טן מאַרץ  6091איז דערשינען דער ערשטער נומער פון דער א
בי
צייטונג" .זי האָט אַנטהאַ;טן אַכט זייטן פון גרויסן פאָרמאַט.

אָט  מיט װאָס זי ווענדט זיך צום לייענער-עולם ,איבער דער אונטערשריפט

פון דער ,פאש" ,און אַ,בענד-צייטונג":
,מִיר האָבן אַ זייער גרויסן קאַפּיטאַל .מיר האָבן די סימפּאַטיע פון דענקנ-
דיקן לייענער װאָס האָט אונדז געגעבן די בעסטע נאַדאַנטיע פאַר זיין ערנסטן

וואונטש ,געבנדיק אונדז  000,2דאָלאַר נאָר אויף אונדזער צוזאָג ,אַז מיר װעלן
אַרױיסנעבן אַ גוטע טעגלעכע צייטונג .אונדזער קאַפּיטאַל איז דער וואונטש
דעם פּובליקום צו האָבן אַ גוטע און ערלעכע צייטונג".
| = אין זעלביקן נומער

כוף"? י /

זאָגט אונדז

בי

אַנאַרכיַסטן גיב" אַרויס די

דאָס מיינט ,אַז די צייטונג

רעדאַקטאָרס נאָטיצ-

יי
,אַבענדיצייטונג"

אָפּן פאַר אַלע מיינוננען".

!=

ש .י .אין זיין ,פון
אָבער

אירע

ר

וי די ,פא"ש"

פון פרייהייט פֿון װאָרט און ויעט
פא"ש".
דער טראַדיציע פון דער ,,

=) שסף סָאהאן ,צי"ב ,זי .261

פון

|
שפּאַלטן

זיינען

יי

װעט

אָפּהיטן דעם פּרינציפּ

דינען וי אַ פרייע טריבונע,

בלייבן געטריי.
/
|

ש.

יאַנטטסלי

זײן לעבה

--

טעמפן
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טאַפן

די צייטונג האָט געהאָט כרת-ימים ,אָפּנעשניטענע חדשים .זי האָט עקזים-
טירט פון 81טן מאַריץ ניז דעם 21טן מאַי ,6091

ווער איז שולדיק אין איר אונטערגאַנג? ש .י .גלייבט ,אַן די גענאָפן זיי-
נען שולדיק מיט דעם װאָס זיי האָבן ניט אָנגענומען זיין פאָרשלאַג פריער ,ווען
עס איז געווען אַ גינציקער מאָמענט פאַר אַזאַ אױיסנאַבע .די גענאָסן ,ווייטער,
האָבן באַשולדיקט יאַנאָווסקין ,לויט זייערע השגות האָט ער זיך ניט אַריינגע-
װאָרפן אין דער אַרבעט מיט זיין ברען און מיט דער פולער מאָס ענטזיאַזם,
אויף וועלכער ער איז געווען פעאיק .ביידע צדדים זיינען מסתמאָ גערעכט .ווען
ער האָט געװאָלט און אין געווען באַגייסטערט פאַר דער צייטונג ,האָבן זיי גיט
געװאָלט; און ווען זיי האָבן שוין יאָ צונעשטימט ,אין ער שוין געװוען אִפּי
געקילט צו דער גאַנצער אונטערנעמונג .ער האָט געהאַלטן ,אַז מע האָט דורכ-
געלאָזט

אַ גינציקן

מאָמענט,

ווען

עס

האָט

זיך נעשאַפן

אַ ואַקאַנץ

אין דער

פּרעסע מיט דעם אונטערגאַנג פון דער ,אַבענד-בלאַט? און ווען די צוויי פראַק-
ציעס פון שטאַט-סאָציאַליזם האָבן זיך אַרומנגעריסן און האָבן זיך קעננזייטיק

אָפּנעשװאַכט.
|
אָט װאָס יוסף קאַהאַן שרייכט װוענן דעם דורכפאַל פוֹן דער ,אַבענד-ציי-
|
|
טונג":
,עס איז פאַר אונדז ביסלעכווייז קלאָר געװאָרן ,אַז יאַנאָװוסקי האָט באַלד
|
נאָך דעם באַשלוס פון דער קאָנװוענשן (צוזאַמענפֿאָר) אין  9091חרטה געקראָנן

אויף דעם גאַנצן עסק ...אים האָט אויסנעפעלט דער מוט אַרויסצוקומען

קעגן

אין

דער

דעם באַשלוס,

פאַר

ועלכן

אַלע

זעלביקער צייט ,האָט ער
ענערגיע אין דער אַרבעט
!אַרזוך דורכצופירן דעם
פ
דערשטיקט דאָס עופהלע
וויקלען"*).
פאַר אַן אַנאַרכיסטישער טעגלעכער

זיינען

נעווען

באַגייסטערט.

אָבער ניט געקענט אַרינטאָן זיין נאַנצן ווילן און גרויסע
פאַר דער טענלעכער צייטונג ,האָט ער געמאַכט אַ שװאַכן -
ווילן פון די נגענאָסן און האָט מיט די איינענע הענט
איידער עס האָט צייט געהאָט זיך ריכטיק צו אַנט'
צייטונג קען זיין פּלאַץ בשעת אַ רעואָ-

לוציע ,אין קאָך און זיד פון דעם איבערשמעלץ-פּראָצעס ,ווען מע דאַרף שנעל און
דראַסטיש דעאַנירן אויף די פּאַסירוננען .אין אַ רואיקער צייט ווען די געשעענישן
קוים ואָס זיי שלעפּן זיך דאַרף מען זי ניט האָבן .ווייל די נעשעענישן קענען
קרינגן זייער נייטיקע באַלויכטונג אין די וועכנטלעכע און חודשלעכע שריפטן.
| אָביעקטיוו נעקוקט איז אין  6091ניט נגעווען אויף דער יידישעה אַרבעטער-
גאַס קיין פּלאַץ פאַר אַ דריטער טעגלעכער צייטוננ .עס זיינען שוין געווען צויי
ראַדיקאַלע אַרבעטער-צייטונגען ,דער ,פאָרװוערטס" און די ,װאַרהײיט? פון מילער.
סוביעקטיוו באַטראַכט די זאַך .ש .י .האָט ניט נעקענט צעטיילן זיין מסירת-
נפשדיקע איבערגעבנקייט אויף צווייען .ער האָט נעקענט ,גיין אויף קידוש השם",
אַרבעטן ביז צום אַרױסשלאָגן זיך פון די כוחות ,בלויז פאַר איין געטין ,די

*)

דאָרט ,זי .781

|

|

00
פ;אַ"ש",

אָבער

ניט פאַר צוויי ,מען

אַ בא
דינען

קען ניט

אַלע קרעפטן

מיט

צוי

|

י

האַרנטעס.

גאָרדין

אָט װאָס ש .י.שרייבט:
 ,ווייס איך ניט וואו װועל איך נעמען אַזױ פיל כוחות צו זיין דער רעדאַקטאָר

ןאַ טענלעכער און אַ וועכנטלעכער צייטונג" (דאָרט81 ,טן פעבר).
5פו

האָט ש יגעדאָרפט מקריב זיין איין צייטונג .ער װאָלט עס זיכער ניט טאָן

מיט דער; ..פט"ש" .פאַר ביידן האָבן זיינע כוחות

ניט געסטאַיעט.

דאַרף בלייבן

ּ,אַ"ש" בילכער .ער האָט אפילו ניט געקענט
איינע ,און אויב איינע איז די פ
אַרױפלאָזן אויפן געדאַנק אַזאַ עװענטואַליטעט ,װי אָפּשטעלן די ,פאַ"ש" ד"ה,
אַז די טענלעכע ,אַבענד -צייטונג" זאָל זי אַראָפּשלינגען

װיבאַלד זי קומט אַרױיס

מאָל אַ װאָך און ניט בלויז איין מאָל ,עס איז ניט געווען קיין פּראַנע פון
זיבן

ַנטיטעט .די ,פא"ש" איז געווען אַ פּסיכאָלאָגישע מוז זאַך פאַר ש .י-.ן .אָן
קווא

ט ער זיך ניט געקענט פאָרשטעלן זיין ווייטערדיקע פּראָפּאַנאַנדע-טעטיקײים
איר האָ
טישער אידעע .די אַבענד-צייטונג" איז געווען רעכט און ניט
פאַר דער אַנאַרכיס
עס איז געווען בלויז אַ צולייג ,אַ צונאָב צו דער ,פאַ"ש".
רעכט.
ַ,בענד-צייטונג? ...איז געווען
,די הויפּט-אורזאַך פון מיין אָפּשטעלן די א
בין געװען שרעקלעך אויסגעמאַטערט ,איך האָב געאַרבעט ,וי
דאָס װאָס איך
איך האָב פאַקטיש ניט געהאַט קיין מינוט אֶפּרו ...איך האָב
טאָג אַזױ נאַכט.
דאָס אויב איך װעל ווייטער אַזױ אָנגיין ,װעל איך ממש אַנײ
גאר אָפּט געפילט
זיך שוין מער ניט אויפצוהייבן" (דאָרט 1טער מאַריץ .)9291
דעפ בכדי
" האָט ש .יאָ.פּגעשטעלט .אָבער געטאָן האָט ער עס מים
;אַבענד-צייטונג
צער און פאַרדרוס .,ער האָט בטבע פיינט געהאַט אַ דורכ"
אַ װייטאָג ,מיט גרויסן
געהאַט אַז אָט דער דורכפאַל זאָל אים ניט פאַרקלענערן אין
פאַל .ער האָט מורא
יינע אייגענע אוינן ,ווייזן אים ,אַז ניט אַלץ קען ער דורכפירן.
ז
בט וועגן דעם ,טויט" פון דער צייטונג ,ער שרייבט מיט
אָט וי ער שריי
זודיקע טרערן ,ניט מיט טינט:
איז געשטאַנען די פראַגע אין איר נאַנצער שרעקלעכער
;און פאַר אונדז
אָנגיין ,מאַכן חובות ,און ברענגען אויף אַזאַ אוב
ערנסטקייט :זאָלן מיר ווייטער
ץ פון דעל ,פרייער אַרבעטער שטימע" ,אָדער זאָלן י
אין נעפאַר .די עקזיסטענ
דער נויטווענדיק קומענדיקער קראַך זאָל אויך באַי
עס ענדיקן איצט ...איידער
י ,פאַ"ש" ,װאָס האָט שוין . . .דערקעמפט פאַר זיך אבַאָדן
גראָבן אונטער זיך ד
|
|
און אַ ברייטן לייענער-קרייז ?
אַ האַרץ פול מיט שמערצן און מיט אויגן פייכט פוֹן טרערן האָב
און מיט

מיר געפאַסט

נעכטן ,מיטװאָך דעם ניינטן מאַי ,דעם באַשלוס אַז די אַבענד

עלייגט ווערן ביז דער צייט ,ווען מיר וועלן פילן ,אַז מיר האָבן
צייטונג" מוז אָפּנ
יי
|
גענוג כוחות ווידער זיך צו נעמען צו אָט דער אַרבעט"*).
*)

ש,

י .אַבענד'בײטוונג,

סטער

מאַי,

.6091
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ער װויל זיך איינריידן ,אַז ער גיט ניט אויף דעם פּאלאַַן
רפ
ווױןסנעבן
טעגלעכע
צייטונג .ער געברויכט די ווערטער וי אבַאַלזאַם אויף דער וואונד.

|

אַ

,אָט דער איינציקער דורכפאַל אין מיין לעבן האָט מיך אַ ביס? דערשטוינט,

האָט מי
ך אָבער ,גיט אַנטמוטיקט ,האָט מיך ניט געמאַכט צווייפלען אין דער גיי-

טיקיים פון אונדזער אַרבעט")* ,

דִ
י אַרבעם איז טאַקע נייטיק ,אָבער אָט די אַרבעט קען בעסער געטאָן ווערן
אװַא
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מער װאָס ש .י ,האָט זיך
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.
.
א
יך האָב זיך גענומען צו עטװאָס,
צו װאָס אי
ך בין ניט ,פעאיק ,אַז דורך מיין צו גרויסן צוטרוי צו זיך האָב איך

פּאַרפירט אַזױ פיל מענטשן")++ ,

|

|

דאָ
פּאַסם זיך צו זאָגן מיט שלום-עליכמען :טויגן טויג ער ,אָבער פֿאַר קיין
פאָלדאַט
א
י
ן
ד
ע
ר
א
ַ
ר
מ
ײ
פ
ו
ן
ד
ע
ר
טעגלעכער פּרעסע טויג ער ניט .און דאָס איז
גאָר אַ
ק
ל
י
י
נ
ע
ר
א
ו
מ
נ
ל
י
ק
,
אָבער ש .י-.ן ערגערט עס נעפערלעך.
,
א
ֶ
ך
װ
י
ד
א
ָ
ס
צופּט .דאָס רייסט דאָס האַרץ! דער צוייפ? אויב איך בין

ניט דע
ר שולדיקער ,אויב איך האָב ווירקלעך געטאָן מיין בעסטם"( .דאָרט).

די אונטערנעמ
ונג איז געווען פאַרמשפּט צו אדַורכפאַל .ניט ש .י ,.ניט זיינע
אַרויסהעלפ
ער ,וי ד"ר מעריסאָן ,מ .לעװאַנטיעוו און ה .זאַלאָטאַראָוו האָבן זיך
געפּאַסט וי
שרייבער אין אַ טעגלעכער צייטונג ,און ניט די טעגלעכע צייטונג האָט
זיך געפּאַסט
אין יענער צייט פון  6091אין ניודיאָרק ,ווען די רעװאָלוציע אין
רוסלאַנד
האָט דורכגעמאַכט אַזאַ קריטישע צייט ,צו דער אַנאַרכיסטישער רעוואָלֿו-
ציאָנערער אידעע,
דאָס טאָן
דאָס בעסטע אין ניט אַלֶע מאָל גענוג און אויך ניט אַלע מאָל
גענוג גוט .יע
ד
ע
ר
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א
ָ
ט
ז
י
ך
ז
י
י
נ
ע
פ
ע
א
י
קייטן און כשרונות .קיינער איז ניט קיין
כלדיכול" ,פא
ַ
ר
א
ַ
ו
ו
ע
כ
נ
ט
ל
ע
כ
ע
ר
ש
ריפט איז ש- .ס ,בעסטע? געווען אויסגע-
צייכנט ,אָבער
נ
י
ם
פ
א
ַ
ר
א
ַ
ט
ע
ג
ל
עכער צייטונג .אַ יונגער שוואן צװישן קאטשקעס

איז אַ שטיק מיאוסקייט ,וי אַנדערסען שילדערט עס אַזױ מייסטערהאַפט .

טן,

אינטעגריטעט פון די פּראָפּעסיאָנעלע פּאַראיינען
ש .י .קעמפם

אין דער ,פאַ"ש",

אַזױ גוט וי אין

א"פ" ,פאַר די יוניאַנם,

פאַר
בעכער ,ריינער מאַכן די פּראָפּעסיאָנעלע אַרנעטער-פאַן איינען ,אָבער צן דער
איי
ג
ע
נ
ע
ר
צ
י
י
ם
ב
א
ַ
ק
ע
מ
פ
ט
ע
ר
י
ע
דן פּרואוו זיי צו צעשפּאַלטן ,צו שאַפן דואַלע

*)
**)

דאָרט21 ,מער אי
דאָרט.

-
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; ז פעּראַראַלעלע פאַראיינען .ש .י .קעמפט אומדערשראָזן פאַר זויבערקייט ,פשוטער

1

ערלעכקייט אין די יוניאָנס.

,וייסט-
עס איז פאַרגעקומען דער גרויסער סטרייק פון ( )9091-01פון די ו
מייקערס? בערך אַ צװאַנציק טויזנט אַרבעטער ,דריי פערט? פון זיי יינגעמיירלעך,
זיינען אַרונטער פון דער אַרבעט .דער סטרייק האָט זיך אָנגעהויבן .דעם 99טן
נאָוו' 9091 ,און האָם זיך אָפיציעל געענדיקט אין מיטן פעבר'  ,0191דעם סטרייק
האָט מען געוואונען .מע האָט זיך געפּרייט און געשמחהט איבערן גרויסן זיג װאָס
מע האָט אָפּנעהאַלטן ,מע האָט מנצח געווען די איינגעשפּאַרטע קליידעד-פאַברי-
קאַנטן + , . ,זיי זיינען געצוואוננען געװאָרן נאָכצוגעבן אַ היפּשן טייל פון די
מאַטעריעלע פאָדערונגען און ,דער עיקר ,אָנערקענען דעם יוניאָן .אָבער אין מיטן
דעם שאַלן און יובעל ,איבער דעם טריאומף פון אַרבעט האָט זיך דערהערט ,וי
אַ שטאַרקער דיסאָנאַנס ,די שטים פון דער ,פאַ"ש" .זי האָט גערעדט דורך דער
פעדער פון ש ,י .זי האָט געפאָדערט אַ גענויעם חשבון ,א דעטאַליזירטן באַריכט
פוֹן די הכנסות און הוצאות פון די געלטער װאָס מע האָט געזאַמלט .מע דאַרף
אַרויסקומען מיט אַ רעכענונג און ווייזן אַז קיין סטרייקנעלטער זיינען ניט צעט-
רענצלט געװאָרן ,זיך ניט צונעקלעפּט צו ניט איבעריק ריינע הענט,
די פירער פון סטרייק דאַרפן אָפּנעבן אַ קלאָרן חשבון פון יעדן סענט ,װאָס
איז אַריינגעקומען און װאָס איז אויסגענעבן געװאָרן ,אַזױ אַז קיין פינגער פון

פאַרדאַכט זאָל ניט קענ ען אויפנעהויבן וערן קעגן זיי"*).

|

,יין דעמאָלסטיקער ,אויף דער װאַך" אין דער ,פא"ש" ,האָט אָנגעטראָפן
מ
וי אַדונער צווישן די קלאָאוקמאַכערס און מער פון אַלץ אין דער אֶפִיס פון דער
יוניאֿן. ...

דער סעקרעטאַר האָט געהאַלטן פאַר נייטיק אַרויסצוקומען מיט אַן ענטפער
אָבער אויך דער ענטפער איז געווען זייער אַן אומצופרידנשטעלנדיקער . . .פּריװאַט
האָס מען מיר דערקלערט אַז צוליב געוויסע אורזאכן האָט דער רעפּאָרט ניט

געקענט זיין קלערער .. .איך האָב געפאָדערט ...עס זאָל איינגעלאַדן ווערן אַ
קאָמיטעט פון דריי מענטשן פון דער אַרבעטער-באַװעגונג ,זאָל מען פאַר זיי קלאָר
מאַכן דעם גאַנצן חשבון ...סמיין פאָרשלאַג אין ניט אָנגענומען געװאָרן...
אָבער איך האָב געהאַלטן פאַר נייטיק דעם קאַמף ניט פאָרצוזעצן"( .דאָרט91 ,טער
יוני),
ש .י .האָט נאַכנעגעבן כדי ניט צו שעדיקן דעם יוניאָן ,װאָס האָט זיך
געהאַלטן אין בויען .מיט אַנדערע ווערטער ,כדי אויפצוהאַלטן די גאַנצקייט פון
דעם פאַראיין ,פאַר װאָס ש .י .איז תמיד גרייט געווען צו ציען זיין שווערד ,ד"ה,
זיין פּען .,שטייענדיק פעסט אויף דער פּלאַטפאָרם פון אייניקייט פון דער פּראָפע-
סיאָנעלער אַרבעטער-באַוועגונג ,האָט ש .י ,קרעפטיק אָנגענריפן ,װי אויבן אָנ-
געוויזן ,דע-ליאָנס טאַקטיק און איצט ועלן מיר צונעבן ,אויך די ,אינדוסטריאַל-
*)

ש.

* ,ג,פרײע

געזע ;,שאפט",

,0191

ז' .4802

ש.

יאַנאָװסקי

ניקעס,/

אין ,8091
;די

--

זיין לעבן,

דיאי,נדוסטריעלע

פעמפן

אט

שאַטן

:

אַרבעטער פון דער װעלט"

אינדוסטריאַלניקעס?

(.שצ.שט )1.פאָרמירט

יאָדער

וי

מ'האָט
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זיי גערופן

יי
,װאַבליעס",

האָבן

זיך געהאַט געגרינ
דעט אין שיקאַנאָ אויף אַ צוזאַמענפאָרפון דעלענאַטן געשיקטע

פון פאַרשיידענע אַרבעטער
יוניאָנס ,זיי האָבן פאַרטראָטן פערציק פאַכן און באַרופן.
צווישן די יוניאָנס" ,װאָ
ס
ה
א
ָבן געשפּילט די הויפּט ראָלע אין דער עטאַבלירו נג
פון די ,אינדוסטריעלע אַרבעטער
פון דער וועלְט" ,זיינען געװען די ,מערב פֶע-
דעראַציעס פון קוילנגרעבער" (8601זאז
 4011816661עס ,) 5// 156דער אַמע-
ריקאַנער ארב! יוניאָן{(מסום}1
) ז0סה ז  , } 8801161002די סאָציאַליסטישע פאַךדאון
אַרבעט-אַליאַנץ? פון די
דע-ליאָניסטן ,צווישן די פּראָמינענטע אַרבעטער-פירער
װאָס זיינען געווען או
יפן צוזאַמענפאָר זעט מען אַזעלכע פּערזאָנען וי יודזשין
וו .דעבס ,ויליא
ַם ד .הייוואוד ,דניא? דע-ליאָן און די מיליטאַנטישע צוויי פירער

פון דער מערב-פּעדעראַציע
און טשאַרלס

ה .מאַיער ,דער

פון די שטיינקוילנגרעבער,

ווינסענט סיינט דזשאָהן

צוועק פון די אינדוסטריאַלניקעס

איז געווען אַרײנ-

צונעמען אין זייער מיטנ
לידערשאפט די נאַנצע אינדוסטריעלע באַפּעלקערונג פון
די פאַראייניקטע שטאַטן,
ב
כ
ד
י אויסצודריקן זייער באַשטרעב קורץ און שאַרף

האבן זיי אָפּגעמינצט דעם זאָג; איין גרויסער יוניאָן.

|

זייער אַ-נאַני
זאַציאַנעלער פּלאַן איז געװען אויסגערעכנט אויף זיבן אֶפַּ-
טיילונגען ,אַגריקול
טור ,שטיינקוילנגרעבעריי און ערץיאויסגרעבעריי ,טראַנספּאָך-
טאַציע ,בויאונג,
פ
א
ַ
ב
ר
י
צירונג
 ,געזעלשאַפטלעכע באַדינונג און דיסטריבוציע תון
שפּייז-פּראָדוקטן
,
י
ע
ד
ע
אָפּטײלוננ אין איר ריי איז געווען געטיילט אין פיר פאַר-
שיידענע קאָנ
ס
ט
י
ט
ואירנדי
קע אינדוסטריעס און יענע האָבן זיך וייטער אנגע-
טיילט אין באַזונדערע
פאַכן און באַרופן .אַזױ איז פאַבריצירונג איינגעטיילט
געװאָרן אין טעקסטיל ,לעד
ער ,האָלצאַרבעט ,מעטאַלן און מאַשינעריע ,גלאָזאַרבעט
און ליימקנעטריי ,פּאַפּיר-פאַברי
קן ,כעמישע פּראָדוקטן ,נומי ,בעזימס און צירונג.
מאַנופאַקטור האָט זיך
ווייטער געטיילט אין אַכט און דרייסיק פּאַכן אַרייננעמענ-
דיק וועבעריי ,שפּינער
י
י
,
ק
ל
י
י
ד
ע
ר
נ
י
י
א
ו
נ
ג
א
ו
ן
פ
א
ַרבעריי.
|
די אידעאָלאַניע
פ
ו
ן
,
ד
י
א
י
נ
ד
ו
ס
ט
ר
יעלע אַרבעטער פון דער וועלט .איז
געוען סינדיקאַליזם
א
ָ
ד
ע
ר
,
ר
י
כ
ט
י
ק
ע
ר
,
רעװאַלוציאַנער ער סינדיקאַליזם .זיי האָבן
אָנגעפירט זייערע
ס
ט
ר
י
י
ק
ס
מ
י
ם
א
ַ
ש
ט
אַרקער האַנט ,מיליטאַנטיש .זייער סאָציאַלער
ענדציל איז גע
ו
ו
ע
ן
ד
א
ָ
ס
שאַפן אַן אַרבעטאָרישע געזעלשאַפט .זיי זיינען גע-
שטאַנען אויפן
ב
א
ָ
ד
ן
פ
ו
ן
א
ו
מ
ק
א
ַמפּראָמיסלעכן קלאסנלאַמף ,אַרבעט קעגן קאַפּיטאַל.
אין  8091ז
י
י
נ
ע
ן
ז
י
י
ש
א
ַ
ר
ף
אַרױיסנעטראָטן קעגן יעדער פּאַליטישער אַקציע,
אַריינרעכנדיק
ד
א
ָ
ס
ב
א
ַ
ט
ײ
ל
יקן זיך אין די מלוכהשע װואַלן .זיי .זיינען פאַר ,די-
רעקטער אַק
צ
י
ע
"
א
י
ן
ס
ט
ר
ייק
אַנפירעריי .זיי .האָבן געברויכט דראַסטישע מיטלעןקעגן די בא
ַ
ל
ע
ב
אַטים,
כדי זיי צו צווינגען נאָכצונעבן די פאדערונגען פון די
ז
אַרבעטערֵ ,יי זיינען צום א
נהייב געווען קעגן פירן פאַרהאנדלונגען מיט די קאַ-
פּיטאַליסטן און שליסן קאַָ
לעקטיו באַדונגענע קאַנטראַקטן ,אָפּמאַכן מיט די
אַרבעטסגעבער.
|
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זיי האָכן
יאָר ,2191

דערגרייכט זייער
:

הויכפּונקט אין
|

איינפלום

ג טַ ר רין

און שטאַרקײיט

אין/

די אינדוסטריאַלניקעס זיינען געווען קענן דעם אַז די פאַראײניקטע שטאַטן
זאָלן אַרײינטרעטן אין ערשטן וועלטקרינ ,די אַמעריקאַנער רעגירונג האָט זיך
דערפאַר אַרױיפּגעװאָרפן אויף זיי מיט איר גאַנצער מאַכט פון אונטערדריקונג,

פינף און ניינציק פון זייערע פירער און הונדערטער פון זייערע מיטנלידער האָט
מען פאַרמשפּט צו לאַנגע געפענגעניש-טערמינען פֿאַר אָנזאָגן זיך פון מאָבילו-
זאַציע און פאַר אָנפירן סטרייקס און סאַבאָטאַזש אין די אינדוסטריעס
האָבן אױיסגעאַרבעט אַמוניציע און אַנדערע פּראָדוקטן ,װאָס זיינען געווען
ווענדיק פאַר דעם מלחמח-אָנשטרענג .קאַליפאָרניער וי אויך װאַשינגטאָנער
האָבן אַרױיסנעגעבן ספּעציעלע געזעצן קעגן וועמען זיי האָבן באַצײכנט וי

װאָס
נויט-
שטאַט
פּראַק-

טיצירער פון ,קרימינעלן סינדיקאַליזם" .אַ טייל פון זייערע לייטנדיקע פיגורן
זיינען געווען געצוואוננען צו אַנטלויפן פון לאַנד .אַ קליינע טייל פון זיי האָבן
זיך אָנגעשלאָסן אין דער קאָמוניסטישער פּאַרטײ .אַזױ אַז אין אונטערשטן סך-חכל
זיינען זיי צעריבן געװאָרן צווישן די מילשטיינער פוֹן געזעץ און פאַרפאָלנונגען.
צום סוף האָבן זיי פאַרלאָרן יעדן באַטײט אין דער אַמעריקאַנער אַרבעטער-
באַוועגונג,
אָט װאָס פאַר א שטעלונג ש .י .אין דער ,פאַ"ש"

נעמט צו זיי:

;עס האָט זיך אויך אין יענער צייט אָנגעהויכבן די באַװעגונג פוֹן ,די אינ-
דוסטריעלע אַרבעטער פון דער וועלט" ,מיט וועמען אין תוך מיר האָבן שטאַרק
סימפּאַטיזירט ,און אויך ניט נעמאַכט קיין סוד דערפון .ווייל די אַרבעטער-באַװע-
גונג אונטער דער פירערשאַפט פון דער ,אַמעריקאַנער פעדעראַציע פון אַרבעט?
אין מיר גאָרניט געווען צום
( 10 10081מ0ס)480106012 6816466:1

האַרצן ( .. .דאָרט 8טער מערץ).
איבערהויפּט האָט ער סימפּאַטיזירט מיט זיי פאַר זייער אַנטשלאָסענעם
קאַמף פאַר פרייהייט פון רעדע ,ער באַנריסט זיי מיט גרויס פרייד צו זייער

אָפּגעהאַלטענעם נצחון,

|

|,װאָס ענערגיע ,מוט קענען אופּטאָן ,האָבן נלאַנצנדיק באַוויזן די כראַװע
קעמפער פון ספּאָקיין ,וואו זיי האָבן נעפירט אַזאַ לאַנגן און ,װי עס האָט אוֹיס-
געזען ,אַזאַ האָפנונגסלאָזן קאַמף פאַר דעם רעכט פון פרייער רעדע .אָט דעם
חודש איז זייער גרויסער קאַמף געקרוינט געװאָרן מיט אַ פולשטענדיקן וֹיג...
די אַרבעטער פון ,די אינדוסטריעלע אַרבעטעד פוֹן דער וועלט? האָבן אָנגעפירט
אַ בראַוון ,א מוטיקן קאַמף װאָס האָט ,לויט װי די אומשטענדן האָבן עס נע-
פאָדערט ,אָנגענומען אַזאַ פאָרעם װאָס טאָלסטאָי האָט געפּרײידיקט ,און וועלכע

פאָדערט געוויס ניט ווייניקער מוט וי אַן אַקטיוער קאַמף?).
דער זיג איז אים טייער ,און טאָפּלט טייער איז ער דערפאַר

*)

ש ,י, ,פרײע געזעלשאַפט"  ,0191זי .003

װאָס ער אין

ש.

יאַנאָװסקי

--

זײן

לעב

קעמפן

טון

|

שאַפן
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דערגרייכט געװאָרן דורך אַ פּאַסיון װידערשטאַנד און ניט מיט געװאַלדזאַמע
מיטלען .ש .י .איז ווייט פון צו זיין אַ פרידלעכער אַנאַרכיסט פון טאָלסטאָיס חדר.
ער איז אָבער נאָך וייטער פון צו זיין אַ פלאַמפייערדיקער בונטאַר פון ניעט-
שאַיעװוס שניט .יאָ ,ש .י .אין געווען אין גאָר שטאַרקער סימפּאַטיע מיט די
,װואַבליעס" ,אָבער דאָס מיינט ניט אַז ער וועט פאַרקוקן זייער פאַרמעסט אויף צו
צעברעבן .די יוניאַנט,
אָט װאָס ער שרייבט;
,אָבער צו דער זעלביקער צייט האָכ איך עס געהאַלטן פאַר מיין פליכט צו
װאָרענען די באַװענונג ,אַז אזיב זי װעט זיך נעמען אַרבעטן אויף דעם שטיינער
פוֹן דער עליה-השלומדיקער ,פאַך-און אַרבעטאַליאַנץ? (פון דע ליאָן) ,צו צע-
ברעכן די עקזיסטירנדיקע יוניאָנס ,װועלן מיר קענן אונדזער ווילן מוזן זי כיטער
באקעמפן ,וי שטאַרק מיר זאָלן ניט סימפּאַטיזירן מיט אירע ענדלעבע צילן"
|
(דאָרט).
די אינדוסטריעלע באַװענגוננ ,פוֹן אָנהייב אַ נאַנץ היפּשע ,האָט אָנגעהוֹיבן
איינשרומפּן פון טאָג צו טאָג ביז זי האָט פאַרלאָרן אין די לעצטע יאָרן יעדע

|

געזעלשאַפּטלעכן באַטײיט? (דאָרט).

דער אמת איז ,אַז זי אין איינגעדאַרט געװאָרן מחמת מאַנגל אין לעבנס-
זאַפטן .מע האָט זי פּראָסט און פּשוט דערשטיקט ,אָט דער פאַל ווייזט אַן איבעריקן
מאָל אַז פֿאַרפאָלנונגען ,ווען זיי נייען ביז צום עקסטרעם פון  להרג ולאַבד",
קענען יאַ דערשטיקן אַ באַווענונג ,װאָס טראָנט אין זיך אַ פרוכטבאַרע אידעע.

מז.
ש .י .ווערזוס נאַציאַנאַליזם-טעריטאָריאַליזם
ד"ד חיים זשיטלאָווסקי איז נעקומען קיין אַמעריקע ,וי אַ פּאָליטישער עמי-
נראַנט ,װאָס איז אַנטרונען פון צאַרישן ווילקיר-רעזשים .ער איז געווען פויט
,אָציאַליסט רעװאַלוציאַנער" .ער האָט אין
זיינע סאַציאַלע איבערצייגונגען אַ ס
אַמעריקע אויפן יידישן ראַדיקאַלן עולם אויסגעאיכט אַ גאָר שטאַרקע השפּעה,
סיז מיט זיין שרייבן אוֹן סיי  ---און אפשר איבערהויפּט  ---מיט זיין ריידן,
פאָרטראַגן-האַלטן ,װוי אַ דעדנער איז ער געווען אַ נאָר גרויסער טאַלאַנט .מע
קען זאָגן ,אַז ער איז געווען מער רעדנער וי שרייבער ,ווייל זיינע עסייען און
אָפּהאַנדלונגען האָט ער גערעדט ,פאָרגעטראָגן אָנגעטרויט די כװאַליעס פון דער
לופטאון ערשט דערנאָך זיי אָנגעטרויט דעם פּאַפּיר ,זיי פאַרשריבן ,דער דערנאָך
אין צייט-באַטײט אין דאָ ניט וויכטיק ,מחמת שרייבנדיק האָט ער געהאַט פאַר
זיך ,פאַר זיינע גייסטיקע אוינן ,דעם צוהערער-פּובליקום .בעת ער האָט געשריבן
האָט ער בלויזן גענומען אַ תורה שבעלפּה פאַרװאַנדלט אין אַ תורה שבכתב,
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|

|

יי

גאָר ד ין

אָב א
=

ער האָט פאַרצייכגט אַ רעדע ,א פאָרטראַג װאָס ער גייט האַלטן אָדער װאָס ער
|
האָט שוין געהאַלטן פאַרן עולם.
מיט זיין פּראָפּאַגאַנרע-טעטיקײט האָט זשיטלאָווסקי באַװוירקט אצַאָל יידישע
אינטעליגענטן  --װאָס זיינען געווען אָדער קאָסמאָפּאָליטיש גענייגט אָדער רוסיש
אַסימילאַטאָריש געניינט  --באַקערט צום יידישן נאַציאָנאַליזם-אינטערנאַציאָ-
נאַליזם .ער האָט באַהױפּט ,אַן מע קען זיין אַ גנוטער פרומער סאַציאַליסט אין
נוטער נאַציאָנאַלדיידישער געזינונג ,ער האָט אויך געהאַט אַן איינפלוס אויף די
ימער פארשטענדלעכע אַנטװיקלטע שיכטן פון אַרבעטערשאַפט אויך דער יידישער
|
|
גאַס.
זיין .ווירקונג דערקלערט זיך מיט דעם ,ואָס דער אויבערפלעכלעכער קאָס-
מאָפּאָליטיזם פון די יידישע ראַדיקאַלע מאַסן האָט זיך גענומען ניט פון זייער

האָבן איבערגעװאָקסן

די יידיש-נאַציאָנאַלע קולטור ,נייערט פון זייער ניט האָבן

דערװואַקסן צו איר .וי נאָר זיי האָבן זיך אָנגעהויבן צו אַנטװיקלען ,האָבן זיי
זייער קולטורעלע אַנטװיקלונג געקראָגן סערווירט אין א שפּראַכלעך-נאַציאָנאַלן
געפעס און דאָס האָט זיי אָנגעהויכט מיט נאַציאָנאַלע שטימוננען .זשיטלאָווסקי
האָט זיך באַװויזן אויף דער סצענע פּונקט אין אַ גינציקן מאַמענט פון איבערנאַנג,
ווען די יידישע אַרבעטער-מאַסן האָבן זיך גענומען באַהעפטן מיטן יידישן שריפט-
לעכן װואָרט .זשיטלאָווסקי אין געקומען רייטנדיק אוֹיף דעם אֶנברוֹיז פון דעם
דאָזיקן שטראָם ,און ער האָט זיך אַלֵיין מיט אים ,פאַרכליאָבעט".
זשיטלאָווסקי האָט אָנגעגריפן דעם מאַרקסיזם
פּונקט ,דהיינו אין זיינע אַגיטאַציאָנעלע ,און ממילא
די עקאָנאָמישע דערשיינוננען .וי זיין ,מאַרקס,
מסחר וי אַ פּאַראַזיטישע פונקציע ,נאָר דווקאָ אין
איז געווען ,װי זיינע חברים פוֹן דער ס"ר-פּאַרטײ,
עקאַנאָמישער אינטערפּרעטאַציע פון געשיכטע.

אָבער ניט אין זיין שװואַכסטן
פאַלשע ,אויסטייטשונגען פון
לחלוטינדיקע פאַרדאַמונג פון
דער פילאָזאָפיע ,זשיטלאָווסקי
אַ חולק אויף מאַרקסיסטישער

אין זיין אויפפאַסונג פון נאַציאָנאַליזם און אין זיין קולטו--טעטיקייט האָט
זשיטלאָווסקי נעשטעלט ,מיט זיין גאַנצן כוח ,דעם טראָפּ אויף לשון ,אויפן יידישן
לשון .מען קען זאָגן ,אַז ער אין געווען אין זיינע אויפפאַסונגען אַ שפּראַכיסט.
דעם טערמין שפּראַכיזם האָט ער טאַקע נעשאַפן אין אַ דעבאַטע מיט מיר*) ,מיר
האָבן עפנטלעך דעבאַטירט די פראַנע מכוח דער וייטערדיקער אַנטװיקלונג פון
דער יידישער קולטור .דאָס װאָס ער האָט אַרױיסגעבראַכט בעת דער דעבאַטע אין
לאָס אַנדזשעלעס האָט ער שפּעטער-צו פאַרעפנטלעכט וי אַן אָפּהאַנדלונג אונטערן

,פּראַך אָדער רעליגיע"*=).
קעפּל :ש

|

|

ער איז געווען איבערציינט ,אַז מע קען אויפהאַלטן די עקזיסטענץ און
פאַרזיכערן אויף ווייטער די אַנטװיקלונג פון יידנשאַפט מיט דער אויסשליס:
*) 02ער אַפּצ-ל 8391.
*א) דײ"ך חיים זשיטלאַטסקי,

'
גד אן װעלטי ,זיז .,5491 ,632:05

:
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ש .יאַנאַװסקי  --זיײן לעבן ,קעמפן אט שאַפן

לעכער הילף פון אַ שפּראַך ,יידישיזם אָדער העברעאיזם ,ד"ה שפּראַכיזם .,דער
,פּראַכיסטן" באַשטײט דערין ,װאָס זיי באַגרײיפֿן ניט,
גראָבער טעות פון אָט די ש
אַז ביי אונדז ,אונטער אונדזערע אומשטענדן איז די שפּראַך אַן אָביעקט ואָס

קען גאָרניט אויפהאַלטן ,ווייל זי אַלֵיין נייטיקט זיך אין אַן אויפהאַלטער ,דעם
יידן קומט אויס אויפצוהאלטן זיין שפּראַך כמעט

מיט מסירת:נפש .די אַרומיקע

סביבה וויל זיין שפּראַך אַראָפּשליננען ,זי צעמזיקן ,און די פרעמדע סביבה רייסט,
באמת ,אַרױיס גאַנצע שטיקער פון דעם יידנס לשון ,זי רייסט זיי אַרױס פון זיין
מויל .בכדי אַ ייד זאָל זיין ביכולת אויפצובאַװאָרן

זיין לשון מוז ער הינטערן

לשון אַװעקשטעלן אַ קאַטענאָרישן אימפּעראַטיוו ,אַן עטישן באַפעל ,װאָס זאָל
אים הייסן ,גוזר זיין אויף אים אָפּצוהיטן זיין לשון אין אַ מינימאַלער מאָס פון

|

ריינקייט,

|

|

אַ רוס ,אַ דייטש ,אַ פראַנצויז רעדט זיין רוסיש ,דייטש ,פראַנצויזיש אויף
אַ נאַטירלעכן אופן ,זיין לשון איז אוױיסגעװאָקסן אין דער דאָזיקער סביבה אין
וועלכער ער געפינט זיך .זיין 5שון איז אַן אינטעגראַלער טייל פון זיין נאַנצער

געאָנראַפישער,

פּאָליטישער,

עקאַנאָמישער

און קולטורעלער

דאָס

אַרומנעבונג.

איינענע איז ריכטיק בנוגע אַנדערע פּאָליטישע אומאָפּהענגיקע פעלקער .אַנדערש
איז די יידישע מערכה .דער ייד קען זיין לשון ניט אויפהאַלטן אויף אַ נאַטירלעכן

אומבאַוואוסטזיניקן

שטייגער ,דער ייד מון קעמפן פאַר זיין 5שון .ער מוז זיין

סַפּעציעלע
שפּראַך קולטיווירן ,פלענן ,אָפּהיטן באַוואוסטזיניק .אַ ייד מוז האָבן א
,מירת-הלשון" ,ביי דעם יידן מוז דער לשון ווערן אַ מצוה-זאך ,אַניט װעט זיך
ש

זיין *שון אין אַ קורצער צייט אַנטאַרטן,
|

אַ סך פון אונדז

האָבן געמאַכט

ב
אַזאַ וועזן פון דעם

פאַקט װאָס גיידיש"

איז אַ מוטערשפּראַך .זיי האָבן ,ווייזט אויס ,פאַרגעסן ,אַז זיי עוסקן זיך מיט
יידן װאָס זיינען קיין מאָל ניט זיכער מיט זייער איינגעזעסנקייט און מיט דער
סטאַביליטעט פון דער שפּראַך פון די מוטערס ,איין דור איז אַװעק ,דאָס וואוינ-
לאַנד האָט מען געביטן ,און עס איז שוין כמעט אין נאַנצן אויס מיט דער ,מוטער?

שפּראַך" .מיר ,יידן ,קענען זיך ניט פאַרלאָזן אויף די נאַטירלעכע ,וועלטלעכע"
פּראָצעסן ,ווייל אָט די אַלע פּראָצעסן ווירקן קעגן אונדז און ניט פאַר אונדז ,ביי
אונדז מוז לשון אויפהערן צו זיין אַ נגעוויינטלעך לשון ,אַ פאַרקער-מיטל ,אַ פּראָסטע
כלי ,ער פוז ווערן אַ דבר-שבקדושה ,אַ מיטל פאַרן אויפהאַלט פון דער יידנשאַפט,
עס מוז ווערן אַ פליכט ,אַ געבאָט ,אַ מצוות-עשה ,צו ריידן און שרייבן דאָס
יידישן לשון ,און אַ פאַרבאָט ,אלְַאַו ניט צו געברוֹיכן צווישן זיך קיין פֿרעמדע

שפּראַך .און בכדי מיר זאָלן עס קענען דורכפירן מוזן מיר האָבן ערגעץ אַ סיסטעם
פון פליכטן ,פון מצוות און די דאָזיקע אָנזאָנונגען מוזן האָבן אַ סאַנקציע ,אַן

אױטאָריטעט ,װאָס זאָל קענען װיטאַליזירן אָט די פיסטעם פון התחייבותן.
אונטערגראָבט
יי

אָבער זשיטלאָווסקי האָט דעם דאָזיקן אומשטאַנד ,װאָס
לשון-יסוד אין אונדזער יידישן לעבן ,ניט געװאָלט זען/ .
ער שרייבט מיט פולער איבערציינטקייט:
 ,די פולסטע פרייהייט און פילנעשטאַלטיקײט און דעם שטאַרקסטן

דעם

נאַציאָ-

|

803
נאַלן צונויפבונד און נאַציאָנאַלדקולטורעלע

אבא

איינהייטלעכקייט --

גאָהדין.
אָט דאָס אין

װי אַ יסוד פוֹן דעם פאָלקס קולטורעלן

װאָס אונדז גיט די שפּראַך,
שאַפּן"( .דאָרט ,ז'.)082
,דער יסוד פון אונדזער קולטור-לעבן דאַרף דעריבער זיין די אייגענע שפּראַך,
וי יענע אַלגעמיינע פאָרם פוֹן אונדזער קולטור-לעבן ,װאָס גיט אונדז ,ווען קאָנ-
דעם בעסטן קעגנגיפט אַנטקעגן דער אַסימילאַציע --
סעקווענט דורכגעפירט,
דעם שטאַרקסטן אָנהאַלט אין דעם קאַמף פאַר זעלבסטדערהאַלטונג און פאַר

פּראָגרעסיוער אַנטויקלונג".

לעבן און

|

(דאָרט ,ו' )442

זשיטלאָווסקי איז אויך געווען אַן אױיסגעשפּראָכענער טעריטאָריאַליסט .דאָם
הייסט ער האָט געלערנט ,אַז כדי צו פאַרזיכערן די ווייטערדיקע עקזיסטענץ פון
יידנשאַפּט וי א נאַציע דאַרפּן די יידן זען זיך איינשאַפן אַ טעריטאָריע און דאָרטן

גרינדן אַ יירנשטאט אָדער  52הפּחות אַ פולע פּאַליטישע אױיטאָנאָמיע.
זיין געדאַנקען-גאַנג האָט ניט געקענט געפינען קיין סימפּאַטיע ביי ש .י-.ן,
װאָס איז געווען אַן אױיסנעשפּראַכענער אַנאַרכיסט און דער אַנאַרכיזם פֿאָדערט
בפירוש דעם אָפּשאַה פון די גרענעצן פון די מלוכות און ממילא פאַרניינט ער
דעם טעדיטאָריעלן פּרינציפּ אויף וועלכן דער מאָדערנער שטאט האַלט זיך .די
באַזע פון שטאַט איז דאָס נאַציאָנאַל אייננטום-רעכט אויף טעריטאָריע ,אַנאַרכיזם /
אין אין פּרינציפּ אַנטײטעריטאָריאַליזם .ניט איינשאַפן זיך אטַעריטאָריע ,נאָר

קעמפן דאַרף מען פאַר דעם אָפּשאַף פון טעריטאָריעלן רעכט.

|

.

טעריטאָריע ,שטאַט ,פּאַטריאָטיזם  --דאָס זיינען די דריי עלעמענטן ,װאָס
בויען אוֹיף .,.עס איז אומדענקבאַר די עקזיסטענץ פון אַ באַשטימטער פאליטישער
טעריטאָריע אָן גרענעצן ,און די עקזיסטענץ פון נרענעצן איז אומדענקבאַר אָן אַ
שטאַט ,און אָן אַ שטאַטלעכער פאַרטיידיקונג ...טעריטאָריע ,שטאַט-פּאַטריאַ-
טיזם דאָס זיינען די דירעקטע פאָלנן פון דער פֿאַרכאַפּונג פון די רייכטימער ,תון
עלספּלאָאַטאַציע  ...טעריטאָריע ,שטאַט און פּאַטדיאָטיזם  ---דאָס זיינען די
פונדאַמענטן פון האַס ,פוֹן מלחמה ,פון עקספּלאָאַטאַציע ,פון קאַניבאַליזם אין

זיינע פּאַרשיידענע געשטאַלטן :נאַציאָנאַליזם ,שאַוויניזם"*).
אָנערקענט

אַנאַרכיזם

ניט דאָס רעכט

פון די פעלקער

-

אויף

|

טערי-

זייערע

ואָריעס ,אָנערקענט ניט דאָס נאַציאָנאַלע טעריטאָריעלע אייגנטום-רעכט,.
= זי גרויס ועט זוין די רענט (דירה-געלט) פון די איטאַליענער ,װאָס האָבן
די פּריווילעגיע צו לעבן אין איטאַליע? וי הויך וועט זיין די רענט פון
וואוינער אין שפּאַניע? עס איז דאָך מער ניטאָ וי איין שפּאַניע ! װאָס
טאָן ,ווען אין דער .צוקונפט וועלן די איינוואוינער פון סיביר זאָנן :מיר
;אוער רענט (דירה-נגעלט) מיר ווילן וואוינען און איטאַליע ,גייט איר
ביר!" **)
*)

ק.

אֲרגיאגי,

אַנטי מיליטאַריזסי

,0
**)

אֵיפ",

גומצער

פ5ו.84981 ,

אין

,פרײע

געזעלשאַפפי,

די איינ-
װעט...
ווילן ניט
אין סי-

ד

,919

ש .יאַואָװסטי  --זיין לעבן ,קֶעמפן א
לענדער

ווערן ניט אָפּנעגאָסן
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שאַפן

אין הוטעס ,אין קאַלך-אויוונס,

קיינער האָט

זיי ניט געמאַכט .אויב אַזױ ער האָט אַ רעכט צו זאָגן :דאָס לאַנד איז מיינס,
און דאָס יעניקע לאַנד איז מיינס? איף וועלכן יסוד װאָלט אַזאַ רעכט זיך באַזירט?
אַזא רעכט קען זיך האַלטן בלויז אויף אומרעכט ,אויף נזילה ,רציחה און שפיכת-

דמים ,אויף מלחמות .די אָדערן אין פּאַלִיטישן גוף ,די גרענעץ-ליניעס ,זיינען!
/אָנגעגאָסן מיט בלוט...

בלוט פון די שונאים,

באַזינטע פעלקער ,שבטים .די

פאליטישע צאַמען זיינען געמאַכט פון שאַרבנס ,פון הויפנס
|
דערהרגעט אין שלאַכט ,אין געשלעג פאַר דעם לאַנד.

טויטע

די ראַדיקאַלע ליטעראַטור איז פול מיט שרייבונגען ,פאַרדאַמונגען

פּיטאַל און קאַפּיטאַליזם.
טעריטאָריעס און טעריטאָריאַליזם

קערפּערם
פון קאַ-

|
|
איז אַ טויזנט מאָל אַן ערנערער פאַר-

|

ברעכן און אומזין ,אַ טויזנט מאָל אַ גרעסערע זינד און אומיושר און דאָס איז
דער ניפטיקער װאָרצל װאָס פאַרסמט און פאַרפּעסטעט דעם נאַנצן געזעלשאַפטלעכן
אָרגאַניזם פון אונדזער אַזױ גערופענער ציוויליזירטער צייט.

מיר װאָלטן וועלן וויסן ווער קען אָפּשפּאָרן ,פאַרדינען טאעריטאָריע ,אָדער
וועלכער קאַלעקטיוו האָט עס געקענט פאַרטאַכלעװען ,פאַרשווענדן אַ לאַנד?
זשיטלאָווסקי איז געווען אַן אױסגעשפּראָכענער טעריטאָריאַליסט ,און ש .י,
לויט זיינע אָנשויאונגען האָט געמוזט זיין קעגן אָט דעם פּראיעקט פון קריגן פאַר
יידן אַ שטיקל טעריטאָריע ערגעצוואו אָדער דווקאָ אין ציון.
זשיטלאָווסקי איז אָבער געווען ,אָן קיין צווייפל ,אַן אינטערנאַציאַנאַליסט,
וי ער זאָגט עס אַרויס דייטלעך אין אַ סך פּלעצער פון זיינע שריפטן
,עס דאַרף זיין (ביים יידישן פאָלק) אַ שטרעבן צו קולטורעלער רייבקייט,
מאַטעריעלער און גייסטיקער .און דער עיקר דאַרף דאָס זיין אַ  שטרעבן צו סאָציאַ-
לער גערעבטיקייט און נלייכקייט און צו אינטערנאַציאָנאַלער פאַלידאַריטעט און
|
ברידערלעכקייט=).
אויכב דאָס יידישע פאלק דאר שטרעבן ,ד"ה קעמפן פאַר גערעכטיקייט,
דאַרף עס קעמפן קעגן דעם טעריטאָריעלן איינשטעל װאָס האַלט זיך דורכויס אוֹיף
אומגערעכטיקייט,
|
כל זמן פּאַליטישע אינסטיטוציעס ווערן געבויט אויפן פּרינציפּ פון טערי-
טאָריע ,כל זפן די וועלטלעכע הערשנדיקע שטאַטן רעדן זיך איין ,אַז זיי האָבן
דאָס רעכט צו ציען ליניעס ,אַװעקשטעלן נבולים און זאָנן צום מענטשן ,ביז אַהער
מעגסטו גיין ,ווייטער טאָרסטן ניט ,דא מעגסטו וואוינען ,דאָרטן טאָרסטו ניט,
זויי? דאָס איז אונדזעריקע און מיר לאָזן אַריין נאָר יענע ,װאָס געפעלן אונדו,
װאָס זיינען ווינטשנסווערט --- ,אַזױ לאַנג װעט רשעות און געװאַלדטאַט געוועל-
טיקן אויף דער וועלט ,אַזױ לאַנג װועט בלוט ,צעהיצט בלוט פון רוצחים בושעווען
און פאַרפלייצן די טריקעניש פון געזעלשאַפטלעכן לעבן.

 )5דיר חײים זשיסלאָטסקי ,ײד און װעלט" ,זי .942
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:

אבא

גאָרודין

דער גאַנצער בנין פון וועלטלעכן שטאַט אין אַװעקגעשטעלט אויף אַ פונדאַ-
מענט פון אומרעכט און גזילה ,לענדער-כאַפּערײ און טעריטאָריעס-פאַרנעמערײי,

| =מיר ברענגען נאָך אַ ציטאַטע פֿון ד"ר זשיטלאָווסקיס ווערק:

;דאָס איז דער אמתער זין פוֹן אינטערנאַציאָנאַליזם  ---צווישן-פעלקערלעב-
קייט  ---אין דעם קעגנזאַץ צום קאָסמאָפּאָליטיזם ,װאָס האָפּט אוֹיף דער אִפּ-
שאַפונג פון פעלקער" .און צום ,נאַציאָנאַליזם? אָדער ,שאָװיניזם'' ,װאָס וויל
די ,אייגענע!! קולטור אַרומנעמען גייסטיק מיט אַ ,כינעזישער װאַנט".
איך נלייב אין דעם פולן טריאומף פון אַזאַ אינטערנאַציאָנאַליזם ,װאָס
שטרעבט אין דער פעלקער-פאַרברידערונג אויפצוהאַלטן די אייננאַרט פון יעדן
פאָלק .,איך גלייב דערינען דערפאַר ווייל אַזאַ אינטערנאַציאַנאַליזם אין אַ לעבנס-
גויס פאַר דעם שטענדיקן פּראָגרֹעס פון דער מענטשהייט"*).
|
װאָס פאַר אַ ווערדע האָבן די פּאַרעװע רייד מכוח פּראָגרעס ,די לעפּלעכע
שמועסעריי מכוח ראַדיקאַלעכץ ! דער גרעסטער אומזין ,די גרעסטע משונעת און.
רשעות ווערט דאָ פּראַקטיצירט פאַר אונדזערע אַלעמענס אויגן און מיר שווייגן,
מ'האָט געדאַרפט אויפהייבן אַ געשריי וועגן אָט דעם טעריטאָריאַלן אומרעכט
אַזש דער פּאַליטיש:געאָגראַפישער הימל זאָל נעמען ציטערן ,פאַרחילכן מיט
אונדזער פּראָטעסט די אויערן פון דער מענטשהייט .וי אַזױ קען מען ריידן ועגן
עכטן אינטערנאַציאַנאַליזם און סאַלידאַריטעט ,ווען אַנדערע פעלקער פאַרמאַנן
קאַלאָסאַלע טעריטאָריעס װאָס מעסטן זיי אין די מיליאַנען קװאַדראַט מייל און
אַנדערע בלויז אין די צענדליקער טױיזנטער און אַנדעדע כמעט נאָרניט מיט
נישט .זשיטלאָווסקיס אינטערנאַציאָנאַליזם ,וי בכלל אינטערנאַציאָנאַליזם אונטער
דער הערשאַפט פון טעריטאָריאַליזם ,הינקט אויף ביידע פיס .דאָס איינענע דאַרף
געזאָגט ווערן וועגן פּאַציפיזם .עס קען ניט הערשן קיין פרידן ,כל זמן די טערי-

טאָריעלע פּראָבלעם איז איגנאָרירט,

יי

דאָס און מער .מע מוז לחלוטין ניט זיין איינשטימיק מיט זשיטלאָווסקין
אַז אַ פאָלק איז שיער נים אַ קולטורעלע אייביקע קאַטעגאָריע .מע מעג און מע
דאַרף אַננעמען ,אַז דאָס פאלק װעט צעפאַלן ווערן ,אין דער ווייטער צוקונפט,
אויף זיינע אַטאָמישע באַשטאַנדטײלן ,אויף די יחידַים ,און פון די יחידים וועט
געשאַפן ווערן אַ נאַנצע מענטשהייט ניט אויפן װאַקלדיקן יסוד פוֹן אינטערנא.
צישָנאליזם נייערט אויף דעם פּרינציפּ פון אונטעראינדיוידואליזם.
אַ נאַציע איז אַ דערשיינונג װאָס האַלט אירע טיפע װאַרצלען נאָך אין
אַנטראָפּאָלאָגיע ,אין דער ראַסע .זי באַזירט זיך און האַלט זיך אויפן אַרויסקום.
מיר זאָגן אַ ז
,ון" פון דער .נאַציע ,און ריכטיק ,מחמת דער אָנגעהער צו דער
נאַציע ווערט באַשטימט און באַדינגט דורכן אָפּשטאַם ,דורך דעם אַקט פון

געבוירן ווערן.

|

יי

הוואו

אין אויסקלייב פון מיין נאַציע האָב איך אַזױ פיל צו זאָגן ,װי אין אויסקלייב
פון מיינע עלטערן .זיי ,מיינע עלטערן ,שאַפן מיך ,ניט איך  ---זיי.

*)
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ש.

יאַגאַװסצי

זײץ לעבן,

--

סעמפן

און

י
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שאַפן

באַ-
אַן
ניט
מע
ניט

װי די אומגעבונג זאָל ניט דריקן ,װי שווער עס זאָל ניט זיין זיך צוֹ
פרייען פון די אַרומיקע באַדינגונגען ,אָבער דאָס אין מעגלעך ,כאָטש װי
אויסנאַמפאַל ,װאָס איז שייך נאַציאָנאַליטעט ,קען מען ווענן דעם אפילו
ַ,נטיציפּאַציע";
ריידן ,ווייל אָט דער באַנריף איז אַ פאָרבאַשטימונג ,א מין א
האָט מיך באַשטימט וי אַ מיטגליד פון מיין נאַציע ,ווען איך בין דערביי
געווען  ---נאַציע דאָס איז די אַכסאָלוטע אונטערדריקונג פון מיין ,איך".
אין דעם בין-השמשות פון באַוואוסטזיין טיילט זיך דער מענטש נים אִםּ
פּסיכיש פון זיין שטאַם ,פון זיין שבט ,און אונטער זיי און אין זיי נעמט ער
אַריין זיך .זיין פּסיכאָלאָגיע אין פאַרנעפּלט .פאַרדריקט אין דאָס סאַציאַלע ,װאָס
דאַמינירט אין די עלעמענטן פון פּסיכאָלאָנישער קולטור איבער זיין פיזיאָלאָניע.
אַמף ,אפַאַרצווייפלטן קאַמפ פאַר איר באַ-
קַ
אָבער די פּסיכאָלאָגיע פירט אָן א
פרייאונג .,עס ווערט געשאַפן ,דער קריסטאַליזירטער איך" ,אויפן װעג צו דער
באַפּרייאונג שטויסט ער זיך צוזאַמען מיט פילע סאַציאַלע חינדערנישן ,די שטאַרקס-

טע פון זיי איז די נאַציע ,די נאַציאָנאַלע פּסיכאָלאָניע ,די נאַציאָנאַלע שפּראַך,

דאָ פלאַקערט זיך פונאַנדער ?ער
נאַציאָנאַלע קולטור ,נאַציאָנאַלע עסטעטיק.
לעצטער און אַנטשײיִדענער שטרייט ,דאָס איז אַ געראַנגל פאַר אייגענער פּסיכאָ-
לאַגיע ,פאַר דעם פרייען געוואויר ווערן פון אייגענעם איך.
אַזירט און באַזירט זיך אויף דעם
די גאַנצע בורזשואַזע ועלט האָט זביך
נאַציאָנאַלן עלעמענט.
:

פּערזענלעכקייט באַדייט אַן אָפּזאָג כּון דער געזעלשאַפטלעכער פּסיכאָלאָגיע,

פון דער פּסיכאָלאַניע פוֹן דער משפּחה; שבט ,געמיינדע ,גאַציע ,װאָס אין דער
שלום פון אַלע פריערדיקע פאָרמאַציעס .פּערזענלעכקייט אין סאַציאַלן זינען איז
|
דאָס בייקופען פון נאַצישָנאַלן קהל-לעבן,
נאַציע אין אַן אַנטראָפּאָדפּסיכאָלאָגישע פאָרמאַציע ,אין וועלכער דער צוויי-
טער עיעמענט ,דער פּסיכאַלאָנישער ,דאָמינירט און וװוענט אַריבער דעם ערשטן,
דעם -האַסן-רורימענט .אין געזעלשאַפטלעכע פאָרמאַציעס אין אַלַע מאָל אַזוֹי. .
איין עלעמענט גייט אַרויף ,ווען דער צווייטער גיים אַראָפּ; איינער ווערט גרעסער
ווען דער צווייטער שרומפּט איין.

אין דער נאַציע ווערט דער ביאָלאָנישער עלעמענט

אַלין שװאַכער ,ווען דער פּסיכאָלאָנישער און סאַציאָלאָנישער ווערט אַלץ שטאַרקער
און וויכטיקער,

ביז עס באַקומען

זיך ריינע סאַציאַלאָנישע

פאָרמאַציעס.

נאַציע אין אַן אַנטראַפּאָלאַנישע ,פּסיכאָלאָנישע און סאַציאַלאָנישע פאָר-
מאַציע ,אין וועלכער דער פּסיכאָלאָגישער עלעמענט שטיינט אַריבער די איבעריקע.
פּערזענלעכקייט וי א פּסיכאָלאָנישע פאַרטאַציע ,טרעט אַריין אין אַן אַנטשײדע-
נעם קאַמף מיט דער נאַציע .זי פירט אָן אַ באַפּדייאונג-שטרײט .די פערזענלעכקייט
|
קעמפט פאַר פּסיכאָלאָנישער זעלבשטענדיקייט,
דער מענטש נעמט זיך באַהױפּטן וי אַ ווערט פאַר זיך .קעגן הינטערגרונט
פון דער נעשיכטע .נעמט זיך אָפּמאָלן ,הנם מיט צעשוואומענער לאַװע ,קרומע
ליניעם ,כאָטש מיט שװאַך דמערקווירדיקע קאָנטורן ,,די אויפגייענדיקע פערזעני
כעכקייט-.

|

|
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גאָ הדין
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א

באַנריף וי אַ גרונט ,און אַ סאַציאָי
פּערזענלעכקייט איז אפַּסיכאָלאָגישער
לאָנישער און פּאָליטישער באַגריף אַלס צוגאָב ,אַלס אַרויספיר,
די בורזשואַזיע אָפּערירט מיטן באַגריף פון פאָלק ,פון נאַציע ,זי איז זייער

באַגײיסטערט פון דער אידעע ועגן קולטיווירן אַ נאַציאָנאַלן לשון ,אַ נאַציאָנאַלע
קולטור .זי האָט דורכגעפירט אין לעבן ,פאַרװוירקלעכט -ו-ו-עדליק זי האָט פֿאַר-
שטאַנען און לויט אירע מעגלעכקייטן אונטער דעם דיקטאַט פון אירע אינטערעסן,
 --די אידעע פון אויפריכטן אַ נאַציאַנאַלן שטאַט.אַלדאָס בורזשואַזע שטייט אונטערן צייכן פון דער נאַציע , --די רייכקייט
פון די נאַציעם -- /איז זייער עקאָנאַָמישער קרעדאָ .די סואווערעניטעט פון
פאלק  --דאָס איז זייער פּאָליטישער ,אַנידמאַמין",
פון דער ווייטנס,

װוי אַ שרעקלעכער

שאָטן,

דראָט די פּערזענלעכקייט...

אָבער לעת-עתה זעט מען זי נאָך ניט ,קיינער באַמערקט זי ניט ,בלויז דאָ ,דאָרטן
לאָזן זיך הערן שטימען מכוח די פאָדערונגען פון דער פּערזאָן ,פון דער פּער-
זענלעכקייט ,פון איינצלנעם מענטשן ,אָבער די שטימען ווערן פאַרטויכט דורכן
כאָר פון נאַציאָנאַלע כוחות .די נאַציע טריאומפירט אומעטום אויף אַלע געביטן

|

פון טראַכטן און טאָן.

|
ו:וער איז אַ פּאָליטיש יורידישער סוביעקט ?
דאָס פאָלק ,די נאַציע ,דער ווילן פון פאָלק ,דער באַוואוסטזײין פ
דנעארַציאָנאַלער שטאָלץ ,נאַציאָנאַלע זעלבסטדערקענטעניש ,נאַציאָנאַל
טום .די באַזע פון נאַציאָנאַל-מלוכהשן

לעבן ,די טעריטאָריע

רופט זיך

:
אייננ-

אָן אָדער

מיט דעם ראָמאַנטיש באַליבטן ווערט? ,היים" אָדער מיט דעם אימפּאָזאַנטן פּאַ. -
ליטישן טערמין, :פאַטערלאַנד? ,ליבע צום פאַטערלאַנד ,די אומאָפּהענניקייט פון
דער נאַציע ,פּאַטריאָטיזם  --דאָס איז די העכסטע טונגט.
די פּערזענלעכקייט גייט מיט אַ שטייפן טראָט ,זיכער ,שװװערשפּרײזנדיק ,אָבער
קומט פארט אַלְץ נענטער צו איר ענדגילטיקן זיג ,נצחון באַטײט דאָס אומשטירצן
פון דעם קומיר פון דער נאַציע .דאָס צעברעכן דעם געטש פון פאָלק,

די נאַציע איז גרויס ,מעכטיק ,שטאָלץ ,קולטורעל ,אָבער איך ,דער יחיר,
נעמט זיך באַפריײיען פון דעם
דעקלאַרירן אירע רעכט איר

בין אָרעם און גאָרניט ווערט .די פּערזענלעכקייט
נגרויסן שווערן ,נאַציאַנאַלץ? אָפּנאַר און נעמט
זיין און אייגנאַרטיקײיט ,אייגנטימלעכקייט,
ניט נאַציאָנאַליזם ,נייערט פּערסאַנאַליזם ,דאַרף ווערן דער אידעאַל פון
יעדן יחיד .פון יחיד לינט דער מאַרשרוט צוֹ דעם פאַראיין פון יחידים ,צום
אוניווערסאַלן אינטעראינדיװידואַליזם ,בפירוש אינטעראינדיװידואַליזם ,ניט אינ-
|
טערנאַציאַנאַליזם.
ש .י .האָט קרעפטיק זשורנאַליסטיש אָנגענריפן זשיטלאָווסקיס טעטיקייט
דאָ צװוישן די יידישע אַרבעטער און ראַדיקאַלער אינטעליגענציע .ש .י .האָט

באַקעמפט ,אויב ניט װויסנשאַפטלעך -- ,זשיטלאָווסקי איז געווען בעסער געשולט,
האָט פאַרמאַנט מער ערודיציע

 ---איז שטאַרק

פּובליציסטיש

דעם נאַציאַנאַליס-

ש.

יאַנטַװספִי

--

זײן

לעבן,

סעמפן

טון
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שאַבן

טישן פּסיכאָזן װואָס האָט אָנגעכאַפּט די ראַדיקאַלדיידישע נאָס אונטער דער ווירקונג.
פון די פּאָנראָמען אין רוסלאַנד און זשיטלאָווסקיס מיאונגען מיט זיין רעדנער-
|
|
קראַפט און פעדער-נעשיקטקייט.
ש .י .שרייבט

|

מיט צאָרן:

,ער (ד"ר זשיטלאָווסקי) האָט אין נאַנצן אויפגענעבן זיין פּראָפּאַגאַנדע וי
אַ רוסישער פרייהייטס-קעמפער און זיין גאַנצע טעטיקייט ,האָט ער געווידמעט

|

צו דער פאַרשפּרײיטונג פון דעם יידישן נאַציאַנאַליזם- ,

0

|

די מערסטע אָנהעננער פון זשיטלאָווסקין ,װאָס זיינען פאַר דעם געװעך
גוטע רוסישע פרייהייטס-קעמפער זיינען געװאָרן מיט דער צייט בלויז נאַציאָנאַ
ליסטן  . ..ווען קיין פּאָנראָמען זיינען ניט געווען ,האָבן זיי פּאַבריצירט פּאָנראָ-
מען ,און ווער עס האָט געזאַנט אַ װאָרט וועגן יידן ,װאָס זיי אין ניט געפעלך
געװאָרן ,האָבן זיי אים גלייך פאַרװאַנדלט אין אַן אַנטיסעמיט  ..טאָקערן האָבן
זיי דערקלערט פאַר אַן אַנטיסעמיט ,אויך אַפּטאָן סינקלערן ...פאַרשטייט זיך,

אַז איך האָב די דאָזיקע שטרעמונג באַקעמפט אין דער ,פאַ"ש" ,מיט אַלֶע מיינע
כוחות  . ..און איך דענק ,אַז אויב די ,פאַ"ש ,איז ניט אונטערגענאַנגען אין דעם-
דאָזיקן שאַװיניסטישן שטראָם ,האָט זי געמוזט באַזיצן נאָר גרויסער וואונדער-

|

באַרע כוחות"( .דאָרט81 ,טער מאַרץ)

| זשיטלאָווסקי האָט זיך אַזױ באַרוישט פון דער נאַציאָנאַלער אידעע
איר צונויפפּאָרונג מיטן סאַציאַליזם ,און ער האָט זיך אַזױ פאַרפּלאָנטערט
דעם קנוי? פון געדאַנקען ,אַז ער האָט ,אין דער ערשטער צייט ,שיער ניט
רעכטיקט טעאָרעטיש היטלערס אַקציעס .אָבער דאָס האָט פּאַסירט שוין

און
אין
באַ-
נאָר

שפּעט אין די ערשטע יאָרן פון היטלערס ,ימח שמו וזכרו ,פּאָליטישן אויפקום.

-

ש .י .האָט זשיטלאָווסקין באַקעמפט אַ ביס? צו שאַרף .אָבער דאָס אִין
געווען ש .דס דרך פפוּןאָלעמיזירן מיט אַ פּאָליטישן קעגנער ,וועמען ער האָט
באַהאַנדלט מיט דער פּען וי אַ שונא-בנפש :ער האָט אים דן געווען מיט ריסוק-
איברים ,צעבראָכן אים אידעאָלאָניש רוקן-און-ביין ,זיך ניט באַנוגנט בלויז מיט
קאַלטן העפלעכן אָפּשלאָג פון יענעמס אַרגומענטן און באַװיזן ,אַז זיינע באַ-
הויפּטונגען האָבן ניט קיין פעסטן באָדן אונטער זיך.
אָט װוי ש ,י .שרייבט

וועגן זשיטלאָווסקין:

דאָס איז אַ געטשקע אויף ליימענע פיס ,איך האָב עס אויסנעדריקט מיט
יאָרן שפּעטער ,ווען עס איז געפייערט געװאָרן זיין יובילעאום ,דוֹרך אַן אַרטיקל

אין דער ,פאַ"ש" ,מיט מיין אַרטיקל האָב איך זשיטלאָווסקין מאָראַליש פאַר-
|

ניכטעט" (דאָרט91 ,טער אַפּריל).

ער האָט זשיטלאָווסקין זיכער ניט צעריבן אויף שטויב ,אָבער אַ זייט האָט
ער אים אָנגעריבן .וי דער מנהג איז געווען אין יענער צייט ,ווען די פּען איך
געווען ניט בלויז אַ שווערד ,נייערט אַ כעזעמ? אין די הענט פון דעם ,פּאַרשטשיס".
אין באָד...

-

|

=

 6בא

גאהדין

יו
דער ב
ב
ארן :אַרוי
ם און .א ב יסל אַראָפ.

ש .יא-ון

מיט אים שפּרײיזט די פ,אַ"ש" ,גייט פון דערפאָלג צו דערפאָלג,

,אַ"ש' ,האָט שוין דערלעבט איר צענטן יאָרגאַנג און אַלץ אונטער זיין
|| די פ
השגחה און הדרכה ,ד"ח רעדאַקציע .דאָס אין שוין אדַאַטע װאָס אין אָנגעפילט
יפּשער
הַ
מִיט חשיבות ,מיט גרויסער וויכטיקייט ,פאַר יענער צייט איז עס שוין א

אריכת-ימים װאָרעם די צייטונגלעך און שריפטלעך .װאָס זיינען אויפנעקומען וי
אָפּאָז יציע-אָרגאַנען אָדער פּראָטעסט-אױיסנאַבעס קעגן יאַנאָוסקין

און זיין  ,פאַ "ש"

האָבְן געהאַט גאָר אַן עפעמערן לעבן ,אַ קריי טאָן װי אַ הענדל און גלייך פאַר-
שִטומט ווערן אָבער זיך אַ בלעזל טאָן ,אשַפּריץ-טאָן אַ ביסל רויטן רעװאָלו-
זיי האָבן אַלֶע קיין שום
ציאַנער כונטאַרישן שוים  ---און גלייך פאַרשוואונדן.
תקומה ניט געהאַט .אַזױ ,ברויט און פרייהייט" ( )6091װאָס האָט דערצויגן ביזן

צוועלפטן נומער  ---און איז געפאַלן און מער ניט אויפגעשטאַנען ,די כוחות
אױסגענאַנגען .אַזױ ,קאַמף

און לענן?

בלוין פיר

אַרױסנעקאַמפט

נומערן

און

אָנגעלעבט  ---און געשטאָרבן אַ נאַטירלעכן טויט פוןכוחות-אויסשעפּ .יוֹסֵף קאַהאַן,
באַהערשט

,אָקאַגן
פון ל

פּאַטריאָטיזם",

קאָמפּלימענטירט

גאָר שטאַרק

דאָס פי-

לאַדעלפיער בלעט? ,ברויט און פרייהייט" ,אָבער אין פאַרגלייך מיט דער דע-
מאָלטיקער ,פאַ"ש" האָט זי קיין פּנים ניט ,קיין שום באַטרעף ניט .ניט נאָר גיט זי
ניט קיין אידעאָלאָגישן ברויט דעם הונגעריקן לייענער ,אפילן קיין ברעקלעך ליינט
איים ניט פאָר .זי האָט גאָרניט װאָס צו געבן .דאָס איינענע בנונע קורצקייט
ז
פון לעבנס

אָטעם קען מען

זאָגן וועגן ,דאָס

פרייע

װואָרט",

װאָס האָט שוין

יא

געהאַט װאָס צו זאָגן און געקומען איז עס פון די פּני פון די ,ראש-המדברים"
= אוך בלויז צוויי נומערן זיינען קוים מיט אָנשטרּענג דערשינען און חסל !

=ש .י-ם = ,פרייע אַרבעטער שטימע" טריאומפירט .זי האָט זיך געראַנגלט
מיט אַזױ פיל שוועריקייטן ,מיט אַזױ פיל מכשולים ,זיך געפּאָכטן מיט אַזױ תיל
קעגנער און שונאים  --און אַלץ בייגעקומען .איר צירקולאַציע האַלט שוין היי
צװואַנציק טויזנט און אין איר בייטל האָט זי שוין צוויי טויזנט דאָלער מזומן
געלט .ווער קען זיך צו איר פאַרגלייכן .,און איר פאַרליבכטער איז אויפן זיבעטן
הימ? ,ער קװועײט אָן .פון נחת קוקנדיק אויף דער הצלחה פון זיין ,נעליבטער"
|
|
|
מיט די אַלע מעלות און זיבן חנען ..
= ,גדלייקלעכסטע מינוט אין מיין לעבן איז געווען ,ווען איך האָב רעדאַק-
טירט און אַרױסגעגעבן דעם ערשטן נומער פון דעם עלפטן יאָרגאַנג פ,אַ"ש'".

(דאָרט6 ,טער

אַפּר'

,ווען עמיצער װאָלט .צו מיר נעקומען און מיר פאַרגעשלאָגן אַלֶע רייכטימער
פון דער .וועלט כדי איך זאָל זיך אָפזאָנן פון דער פ,אַ"ש"  ...װאָלט איך נעוויס
זיך אָפּנעקערט פון אים מיט פאַראַכטונג ,וי איינער זאָנט :װאָס פאַר אַ ווערדע

ש .יאַנאטסטי

--

זײן לעב,

קעמפן

טוג

שאַפן

|
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האָבן אַלע דיינע מיליאַנען לגבי דעם גליק װאָס טאַנצט און שפּרינגט אִין מיין
האַרצן"( .דאָרט),
|
ש .י .בענטשט ,שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" מיטן גאַנצן האַרצן
און מיט די פולסטע כוונות ,אַ ליבע פאַרקויפט מען ניט פאַר קיין געלט .די ,פאַ"ש"

איז געווען זיין ערשטע און לעצטע געליבטע .און ער פאַלט אַריין ,נאַנץ אונטער-
באַוואוסְטזיניק אין אַ שיר-השירימדיקער שטימונג ,אוֹן וװוערט פּסוֹקדיק :ו
,וען

אַ מענטש זאָל אַװעקנעבן פאַר ליבע דעם גאַנצן פאַרמענן פון זיין הויז ,פאַראַכטן
װאָלט מען אִים פאַראַבט"*),
|
|

|

דער גורל האָט אָט די צוויי ,ש ,י .און די ,פאַ"ש" ,פאראייניקט אויף לע-

בנלאַנג און פאַר קיין געלט אין דער וועלט און פאַר קיין אַנדערע

אָנלאָקונגען

וועט ער זיך מיט איר ניט שיידן .אַזױ האָט ער דעמאָלט געטראַכט ,ריכטיקער
געפילט.

כדי דער
טעליגענטן ,די
| דאָס ,װאָס זיי

זיג זאָל זיין פאַרפולט ,דאַרף מען ווייזן די בעלי-גאווהדיקע אינ-
ביי זיך פאַרריסענע אינטעלעקטואַלן ,אַן ש .י .קען אַליין אויפטאָן
אַלע מיט זייערע אַלגעמיינע כוחות האָבן ניט געקענט באַװײיזן.

גערעכט ,מע דאַרף טאַקע האָבן אַ חודש-שריפט ,אָבער קומען דאַרף זי אין

דער פּאַסיקער צייט און נאָך אַ װוייגעהעריקן צעאַקער פון באָדן ,און אָט די צע-
אַקערונג ,אָס די הכשרח-אַרבעט ,דאַרף דורכנעפירט ווערן דווקאָ פון אַ װאָכן-
שריפט ואָסאַפּעלירט צוֹ די מאַסן ,אַ שריפט וועמענס קול דרינגט אַרײן אין
זייערע אוער און דורך די אויערן אין זייערע הערצער און צעעכאָט זיך דאָרטן
מיט די' קלאַנגפולסטע רעװװערבעראַציעס,

די ,פאַ"ש" װעט איצט נעמען אַרויסגעבן אַ חודש-שריפט און געברויכן
טאַקע דעם נאָמען פון יענער שריפט װאָס די ,אַריסטאַקראַטן" האָבן אַרױיסגענעבן

אוֹן זיי האָבן זי ניט געקענט אנהאַלטן .לכן פון חודש זאַנואַר  0191נעמט דער-

,רייע געזעלשאַפט" אין אַ היפּשן פאָרמאַט ,העפטן דריי מאָל אַזױי
שיינען די פ
די גרויס וי די אַמאָליקע .אַן אַלטער נאַמען און אַ נייע שריפט

אונטער ש .י-ם

רעדאַקציע.
אַלץ גייט בעסער

װוי דערװאַרט,

,אין דעם חודש דעצ' ,איידער איך בין נאָך צונעטראָטן צום זשורנאַל,
האָבן מיר שוין געהאַט קארגע צוויי טויזנט דאָלער און איבער צוויו טויזנט

אַבאָנענטן"( .דאָרט8 ,טער מאַי),

,ער (דער זשוֹרנאַל ,,פרייע געזעלשאַפט") האָט זיך נלייך ,דעם ערשטן חורש
פאַרקויפט אין אַכט טויזנט עקז'  --אַ צאָל װאָס קיין יידישער זשורנאַל האָט
דעמאָלט ניט געהאַט אויסנעפירט און נאָרניט נעטרוימט אפילו .און איך פוז

זאָגן ,אַן דער דערפאָלג פון דעם זשורנאַל איז געווען כשר ,פאַרדינט"( ,דאָרט)
עס האָבן

זיך געגרינדעט

*) שיר השירים חי ז.

,פ"נ"-קלובן,

דער

צװועק

זייערע

אין געוען,

אבא

 8 7נ)

גאָ רדין

פאַרשטייט זיך ,זעלבסטבילדונג .ש .י .האָט אין פינפטן נומער ,,פ"ג" אָנגעשריבן

| אַרטיקל וועגן דער ווינטשנסווערטיקייט

און גוצלעכקייט פון אַזעלכע קלובן.

ער ווענדט זיך צו די לייענער מיט אַ װאַרעמען און הילכיקן רוף זיך צו אָרגאַניזירן.

5ו6

,פינף און זיבעציק הונדערט מענטשן באַזעלט פון איין געוויסן ציל ,זיינען
אַ כוח ,װאָס עס איז גאָרניט אָפּצושאַצן ,ווען ער ווערט נאָר ריכטיק און באַ-

וואוסטזיניק פאַרווענדעט .און מיר דענקען ,אַז עס קומט די צייט צו מאַכן פילבאַר

אָט דעם כוח .מיר האָבן עס ניט געקאַנט טאָן גלייך פון אֶנהייב ,ווייל מיר האָבן
דאָך ניט געוואוסט װי גרויס עס איז אונדזער כוח .איצט וייסן מיר עס ,און
עס איז נייטיק צו מאַכן דעם כוה עפּעס אויפצוטאָן ,אַניט קען ער דאָך פאַרלאָרן
|
גיין און פּאַראַליזירט ווערן פון אומטעטיקייט.

ד,י פרייע געזעלשאַפט" האָט אכַך

לייענער ,אַ סך פריינר .אָבער איינער

ווייסט ניט פון צווייטן ,זי זיינען צעשפּרײייט און צעזייט און דעריבער האָט זייער.
קראַכט אַ קנאַפּע ווערדע .וי אָבער ,ווען די דאָזיקע צעשפּרייטע כוחות פאַראייניקן
זיד ,אָרגאַניזירן זיך? איז עס דען ניט גלייך קלאָר ,אַז זיי שאַפן פון זיך גלייך אַ
גרויסע קראפט ? אין ניו-יאָרק אַלֵיין פאַרקויפן מיר באַלד פיר טויונט ,פ"ג",
ד"ח פיר טויזנט מענטשן זיינען שוין גייסטיק נענונ אַנטװיק;ט אָפּצושאַצן דעם
ווערט פון אַן אמת-ערנסטן זשורנאַל; װוי ווען אָט די פיר טויזנט מענטשן געפינען
אַ מיטל וי זיך צוזאַמענצורעדן איבער פאַרשידענע וויכטיקע לעבנס-פראגן ,איז

עס דען ניט קלאָר ,אַז זיי מוזן באַלד מאַכן פילן זייער איינפלוס

אויף דעם

עפנטלעכן לעבן?"=).
דער ערשטער יאָרנאַנג פון דער ,פ"ג" פאַרמאָגט  4801ז"ז צו  64שורות
אין אַ זייט; ,אַ סך לייען-מאַטעריאַל און אַ געראָטן אָפּנעקליבענער .צװוישן די
מיטאַרבעטער זעען מיר פ ,קראַנץ ,ד"ר א .נינזבורג ,9 ,לעווין ,צביון ,מ ,קאָרן,
חיים שויס ,ד"ר זאַלאָטאַראָוו ,יצחק אייזיק הורוויטש און אַנדערע .צווישן די

דיכטער  ---יהואש ,ה .רויזנבלאַט ,א.
דער זשורנאַל װוי עס צו זען פון
ענגער איינריכטוננדיקער ,ער איז ברייט
עס געווען און איז עד-חיום .ער שטייט
טרענגערישער אויפנאַבע.
| יוסף קאַהאַן גיט אַ נאָר-איינזייטיקע אָפּשאַצונג פון זשורנאַל.
לויט אונדזער פאַרשטיין נאָך באַוועלהט ער יאַנאָווסקין אין דעם זשורנאַל.
,שעפּעט? זיך אין זיין שרייבן כסדר
שוין אין אַן איבערגעכאַפּטער מאָס .ער ט
און איז שטאַרק קאָנטעװדיק אין זיין אומגערעכט זיין ,ער ווייזט עס אַרױס גאָר
צו דעמאַנסטראַטיו ,ווען ער זשאַלעװעט נישט קיין שבחים פאַר דעם פילאַדעלפיער
ביעט?  ברויט אט פריהייטי און גרייסט זיך מיט אָט דעם יוננלשן שריפטל לנבי
לעסין און אַנדערע.
די נעמען פון די שרייבער איז ניט קיין
אויפקלערעריש וי די ,פאַ"ש" נופא איז
אויף אגַעוויסער הייך פון זיין קולטור-

דער

 ,פא"ש?.

*)

.84

י, ,פ"ג",

,0191

ז' .5448

ט.

יאַואָװסװי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

און

שאַפן

.
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|

עס איז כדאי צוֹ ברעננען זיין מיינונג כדי דער פייענער זאָל אוֹיף דעם
|
דאָזיקן ביישפּיל זען באַשײמפּערלעך ,װוי מ'האָט באַהאַנדלט יאַנאָװסקין און וי
:
גרינג מען האָט געשעצט זיינע אויפטוען.
,דער זשורנאַל איז געווען גרויס און רייך אויסנעשטאט ..,צו  60ז"זאין אַ נומע ,-דריי מאָל אַזױי גרויס װוי די אַמאָליקע ,פרייע געזעלשאַפֿט?" ,אַדער
,אָס פרייע װאָרט? .אָבער אַנאַרכיסטישע פּראָבלעמען ווערן באַהאַנדלט אין גאַנצן
 .ד
יאָרנאַנג ווייניקער וי אין די צוויי נומערן ,דאָס פרייע װואָרט": .קראָפּאָטקינם
גרויסע פראַנצויזישע רעװאָלוציע? ווערט געדרוקט אין פאָרזעצוננען צו געבן
דעם זשורנאַל אַן אַנאַרכיסטישער באַפאַרבונג .ווייטער געפינט איר דאָרט אַלין,
װאָס איר װילט ,גאַנצע פעריעס פון יצחק אייזיק ,פיליפ קראַנץ ,ד"ר גינזבורג.
אוֹן אַנדערע צעשוואומענע איבערבליקן איבער די נעשעענישן פון חודש .אַלץ

-

װאָס איר ווילט ,נאָר נישט אַנאַרכיזם.

אַן אויסנאַם איז דאָ  --אַ קורצע סעריע אַרטיקלען אין דריי פאָרזעצוננען
פון  ,9לעווין אונטער דעם קעפּל ,די עװאָלוציע פון אַנאַרכיזם"*).
מיר שיינט ,אַז דער קריטיקער דערמאָנט שטאַרק יענעם קאַפּריציעון כאַן,
װאָס האָט געבעטן מען זאָל אדיעםרלאַנגען פרישטיק ,אַז מע האָט אים פאָרוע-
ליינט אַ פַּאֶר זעמעלעך מיט פּוטער ,קעז און מילך --- ,האָט ער געשאַקלט מיטן
קאָפּ אויף נישט ,נישט דאָס װויל? ער .האָט מען אים פאָרגעליינט קאַשע מיט מילך,
קאַקאַאָ ,אַ פּאַר אייער אין ס,מיאַטקע?  --ניין ,נישט דאָס ! ער וויל פרישטיק.

ער באַנערט דעם פרישטיק בפּועל ממש.

|

יוֹסף קאַהאַן יל ,אַנאַרכיזם" .ער זעט נישט דעם אַ-טיקל פון מ .קאָרן
אונטערן קעפּל ,די מאָדערנע אַנאַרכיסטישע באַװעגונג אין פראַנקרייך? ("ז 43

,אָדערנע שטרעבוננען אין דעם סאָציאַלן לעבן"
 )486אויך ניט איר אַרטיקל מ
וז"ז  .)6001-8101כדי דער לייענער זאָל האָבן א השנה ועגן װאָס שרייבט
| קאָרן וועלן מיר ברעננען עטלעכע אויסצוגן פון איר צווייטן אַרטיקל;

=

,נאָך נאָרנישט לאַנג צוריק איז דער באַנריף פון אַ שטאַטלאָזער צוקונפט
געווען דאָס פאַרמענן פון בלוין אַנאַרכיסטן ...די אַנאַרכיסטן מענן דעריבער
מיט זיכערקייט זאָנן ,אַזן זיי האָבן נישט געמאַכט קיין טעות באַהױפּטנדיק ,אַז
ייען אין אַ ריכטונג ,אָנגעצייכנט פון דער געזעלשאַפטלעכער .עװאָלוציע אַלֵיין".
זגיי
(ז' .)6001
,יר װעלן זען וויפ? אונדזערס עס האָט אַריינגעדרונגען אין די אֶנשׁוי-
מ
אונגען פון אַנדערע פּאַרטײען ,ווים? אַנאַרכיסטישעס עס מערקט זיך אין די
אָנזיכטן אפילו פון אַזעלכע ,ואָס װאָלטן זיכער נישט באַשטאַנען צו רופן זיך
( ".ז' .)8101
אַנאַרכיסטן .ניין ,מיר האָבן ניט װאָס זיך צו באַקלאָגן..
לכן איז פֿאַראַן עפּעס ווענן אַנאַרכיזם .אויסער לעווינס אַרטיקלען ,אָבע-
|
אויב יוסף קאַהאַנס האַנאַרכיזם-תאווה" קען נאָך אַלֹץ ניט געזעטיקט וערן,
*)

יוסף קאַהאַ),

מ"ב,

זי .662

אבא

גאָרדין

וועלן מיר אַנווייזן אויף ק .אָרגיאַנס אַרטיקל ,אַנטײמיליטאַריזם"

(ז"ז .)919-92
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אין דעם דאָזיקן אַרטיק? באַרירט ער די פראַגע פון טעריטאָדיעס און שטעלט
אויס די אַנאַרכיסטישע פאָדערונג פון אָפּשאַפן די מלוכהשע גרענעצן פון די
,אָסמיזם? אָדער אידעאָלאָניע
לענדער ,װאָס מיר (ברידער גאָרדין) האָבן גערופן ק

טיט

הא סא

פון עקסטעריטאָריאַליאַט?*=).

אין דער פ"ג זיינען אויך דאָ אַרטיקלען וועגן שטירנערן און ניטשען .אויך

ַ,טענטאַטן אין ליכט פון
אַן אַרטיק? ווענן טעראָר פון בן-יעקב אונטערן נאָמען א

יי

דער געשיכטע" (ז"ז .)067-76

יי

א

אַן אַרטיק?ֿ וועגן צווייטן אינטערנאַציאָנאַל פֿון ממי.כלזאָן ,אַן אֶפּהאַנדלונג
וועגן רעליניע פון חיים שוים אונטערן נאָמען ,גלויבן און אומגלויבן" (ז"ז
און צענדליקער אַנדערע אינטערעסאַנטע עסייען .דער -
ז"ז 8
;84
ספילו היינט ,נֹאָך דעם פאַרלױיף פון 64
זשורנאַל פאַרמאָגט לייענשטאָף װאָסא
יאָר ,האָט ער װאָס צו געבן אַן אינטעליגענטן לייענער .בלויזן דאָס לשון איז

אַ ביס? פאַרעלטערט אָבער דאָס איז ניט די שולד פון דעם רעדאַקטאָר י,ידיש איז
אַװועק מיט זיבנמייל שפּרייזן פאָרויס זינטיענער

צייט,

אָבער ניט געקוקט אויף די אַלֶע מעלות פון דער שריפט האָט זנייט געלעבט
פענגער פון ח"י חדשים ,נאָך אַ יאָר און אַ האַלב איז זי נסתלק געװאָרן.

די סיבות פון איר טויט ? יעדער טויט האָט זיין אויסרייד ,די צאָל פון די

פייענער איז געפאַלן .צום אָנהייב זיינען געווען אַכט טויזנט ,צום סוף פון ערשטן

יאָר זיינען געבליבן בלויז זעקס טויזנט,
דעם רעדאַקטאָר ,ש .י ,.פּאַרדריסט אָט דער אָפּפאַל .ער זוכט אַ דערקלערונג
פֿאַר וואָס דער זשורנאַל פאַרלירט לייענער .עד זוכט ,אָבער ,כמעט ,אַז ער געפינט
|
0
ניט.

|
די קלובן פון ,פ"ג" זיינען אויך ניט געראָטן.
",ג"-קלובן" זיינען עס נאָר אין נאָמען ,אָבער ניט אין גייסט.
 ,ס 'רוב פ

זיי האָבן אַ קנאפּן באַגריף פון זייער אויפנאַבע ,און אַ סך פאַרשטייען

זיי אַזױ

קאַפּױיר ,אַז זיי זיינען מער אַ שטערונג ,װי אַ הילפ צו דער דאָזיקער אויסנאַבע".

{,פ"ג" ,זי .)0801

|

דערצו איז נאָך צוגעקומען די שוועריקייט פון קריגן ערנסטע אָפּהאַנדלונגען

בקיצור ,עס
ווענן סאַציאַל-פּאָליטישע און אַלגעמײין-קולטורעלע קעגנשטאַנדן.
האָבן אויסגעפעלט באַנאַבטע מיטאַרבעטער מיט אבַרייטער ערודיציע ,ווען אפילו
דער רעדאַקטאָר האָט ביי זיי ניט נעפאָדערט קיין אַנאַרכיסטישן פּאַס .ש .י .איז

געווען גרייט צו ווערבירן שרייבער פון אַלֶע ראַדיקאַלע חדרים און קלייזלעך ,אבו
זיי זאָלן .האָבן װאָס צו זאָגן און וויסן וי צו זאָגן,
,און ווען מיר האָבן געטראַכט אין די לעצטע פיר מאָנאַטן פוז אויפנעבן
*) ברידער
ווילגע.

גאָרדין,

,אַ מגילה

צו די יון אין גלות",
ר

זיז ,61:02
בי

9091

ש.

ישַנאָװסטי

--

זיין לעבן,

סעמפן

אן

שאַכן

|
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דעם זשורנאַל ,איז עס געווען הױיפּטזעכלעך צוליב דעם שטאַרקן דוחק אײַן אַלערלײ
גייסטיקע קרעפטן אין דער יידישער שפּראַך ,אַז מע זאל קענען אַרויסנעבן אַן אמת
גוטן ,אַן אמת-נייסטרייכן זשורנאַל"( .דאָרט ,ז פחב)
|
בי

הכֵלל ,ש .י .האָט אָפּנעשטעלט די ,פ"ג" .ער * גזעווען אַ טיפּ מעגטש ,װאָס
האָט ניט געקענט טיילן זיין לאַיאַליטעט ,אין דער הינזיכט אין ער געװען א.

מאָניסט ,א ,מאַנאָסקריפּטיסט" ,ער האָט זיך געמוזט איבערנעבן מיט לייב און
וע צו איין שריפט .ער האָט געהאַט די ,פאַ"ש" און זי האָט אים ביז גאָר
באַפּרידיקט .ביי איר איז ער געווען ביי זיך אין דער היים ,אין אייגענעם עלעמענט.

זיינען נים געווען קיין מיטאַרבעטער  ---איז אויך קיין אומגליק ניט .ער קען אַליין
באַשטײן זיין שטעטל ,ער וועט זי אויספילן אונטער פאַרשיידענע פּסעװדאַווגימען.
אין דער ,פ"ג" האָט ער אזעלכע בריחשקייטן ניט געקענט באַװייזן.
בי

אין אַלגעמיין האָט ש .יז.יך אויסגעטויגט ניט פּאַר קיין חודש-שריפּט און

נים פאַר קיין טעגליכער צייטונג .אַ חודש-זשודנאַל איז געווען צו הויך און אַ

ג,אַזעט? איז געווען צו נידעריק ,צו ב,אַסאָווע" ,ביי אים זיינען געווען אַנטװיקלט

דווקא די מיטעלע טענער,
|
י
ָ,אַזױי װי די פ
ּ,אַ"ש? האָב אגיעךהאַט ...אָב איך נישט געפונען פאַר
נייטיק' צו מאַכן די
מ
י
נ
ד
ס
ט
ע
.
א
ָ
נ
ש
ט
ר
ע
נ
ג
ו
נ
ג
פ
א
ַ
ר
ד
ע
ר
א
ו
י
פ
ה
א
ַ
ל
ט
ו
נ
ג
פ
ו
ן
ד
ער
{פ"נ" און איך האָב איר געלאָזט שטארבן,

ניט האַלטנדיק פאַר נייטיק צו מאַכן

אפילו אַ געהעריקן הספּד נאָך איר"( .דאָרט7 ,טער יוני),

היה

יח.
רעװאָלוציאַנער אָבער ניט קייןבונטאר
ש .י .איז געווען אַן אָנהענגער פון רעװאָלוציע .ער האָט פּראָפּאַגאַנןדירט די

גרויסע אידעע פון דער אָנקומענדיקער סאַציאַלער רעװאָלוציע .דאָרט ואוו עס
איז פאַראַן אַ רעװאָלוציאָנערע סיטואַציע ,דאַרף מען טאָן אַלץ װאָס נאָר מענלעך
בכדי צו פאַרשנעלערן איר נאַנג ,און פאַרטיפן איר אַריינדרינג ,שטיינערן איר
געװואַגטקײט .אָבער צו דער .אייגענער צייט איז ער געווען ניט וייניקער אויסז
געשפּראָכן קעגן סתם געװאַלדטאַטן ,בונטאַרישע עקסצעסן ,װאָס זיינען געצִילֶעוועט
אין פיינרלעבע אַנשטאַלטן און אין הויך"געשטעלטע ,צי פּאָליטיש ,צי עקאָנאָמיש,
פּערזאָנען.
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גאָ רדין

אויסנענוצט זייער געריכט פאַר אַניטאַציע קעגן געװאַלדטאַטן ,װאָס האָבן קיין
אווסזיכטן אַרוסצורופן אַ גרויסצוגיקע באַװענונג װאָס װאָלט געבראַכם צו
א פולער איבערקערעניש

=

פוֹן דעם עקזיסטירנדיקן

איינשטעל.

אויף אָט די צוויי פאַלן קענען מיר אויפן געראָטנסטן אופן אַרױסברענגען

גענוי ש .יאַנאָווסקיס קוק אויף רעװאָלוציאָנערער אַנאַרכיסטישער טאַקטיק.

איז אויפגעריסן געװאָרן די געביידע פון דער
= דעם 1טן אָקטאָבער 0
,אָס'אַנדזשעלעסיטײמס" .איין און צװאַנציק אַרבעטער
גרעאַקציאָנעדער צייטונג ל
װואָס זיינען געווען באַשעפטיקט אין דעם פּלאַץ זיינען געהרגעט געװאָרן.
סיבות פוֹן דעם אויפרייס זיינען גענוי ניט באַקאַנט .די ברידער מאַק"
די

אָראָס ,אָס האָבן דורכגעפירט דעם אויפרייס-אַקס האָבן זיך ספּעציאַליזירט
נאַמ

אַרבעט ,זיי פלענן עס טאָן אַלע מאָל זייער געשיקט ,מע פלעגט
אין אָט דעם סאָרט

אויפרייסן אַ בנין וואו סקעבארבעט ,סטרייקברעכערישע

איז געברויכט געװאָרן,
יי

און אַלע מאָל אין עס אָפּנענאַנגען אָן לעבנס-פאַרלוסטן.
,ל"אַדטיימס? איז געווען קעגן די אַרבעטער-יוניאָנס .זי האָט
די צייטונג
עכטע ווירקונג אויף דער שטאָט לאָס-אַנדזשעלעס ,וואו אַ יװ
אויסגעאיבט אַ של

אַן האָט ניט נעקענט קריגן קיין אַרבעט .דער לאָס אַנדזשעלעסער מצב האָם
ניאָנמ

געהאַָט א שלעכטן

איינפלוס אויף סאַזיפראַנציסקאָ .די פריסקער אַרבעטסגעבער

אָבן זיך פאַרקוקט אויף די לאָס-אַנדזשעלעסער באַלעבאַטים .אַזױ װוי דער ,ל"אַז
ה
עמפט די יוניאָנס און ניט צוגעלאָזן זייער אַריינדרינג אין דער
טיימס" האָט באַק
אינדוסטריע

פון דער

גאַנצער

ל"אַ-געננט,

אין באַשלאָסן

געװאָרן

אָנצולערנען,

ן די צייטונגס-אייגנטימער ,פאַרװאַלטער און רעדאַקטאָר .דער
ריכטיקער ,אָנשרעק
ר פאָרגעקומען אַ ביס? צו פרי ,איידער די אַרבעטער װאָס האָבן
אויפריים איז אָבע

זיך דאָרט געפונען האָבן פאַרלאָזן די געביידע.
דער פּרייז אין לעבנס איז געווען מאוימדיק.

האָט דער פּאָליצייאישער און

פּאַראַט אַ נעם געטאָן זיך גאַנץ ערנסט אויסצוזוכן די פאַרברעכער.
דעטעקטיװ-אַ

אָרן עס זאָל קיין סודות ניט בלייבן .האָט מען אוים-
הימל און ערד האָבן געשװ

ָס שטיק? מיאוסע אַרבעט איז געטאָן געװאָרן פון די ברידער
געפונען אַז אָט דא
ינטער זיי אין געשטאַנען דער ,קאַנסטרוקציע אייזנאַרבעטער יו"
מאַקנאַמאָראָ ,ה
ַ,מעריקאַנער אַרבעט-פּעדעראַציע.
ניאָן" ,װאָס איז געווען אָנגעשלאָסן אין דער א
האָט מען אַרעסטירט .די פּעדעראַציע האָט איבערגענומען די
די מאַקנאַמאָראָס
ן די אַרעסטירטע צוויי ברידער .מע האָט אָנגעשטעלט דעם באַ-
פאַרטיידיקונג פו

דימטן אַדװאָקאַט קלאַרענס דאראו (.)7881-8891
דאראו,

הפּנים ,האָט ניט געקענט מיטן

נאַנצן האַרצן און

|

מיט אַ קלאָרן

דיקן די שונדיקע .האָט ער איבערגערערט מיט זיינע קליענטן און
געוויסן פאַרטיי
יינגענאַנגען אויף מודה-זיין זיך .אויף אַזאַ שטייגער ,נעמענדיק אויף
זיי זיינען א
שולד האָבן זיי געװאָלט פאַרהיטן אַז זייער .יוניאָןדפירער זאָלן
זיך די גאַנצע

ניט צוגעקייטלט ווערן צו דער באַשולדיקונג,

:

אַרגאַניזירטע אַרבעטער-באַוועגונג פון אַמעריקע אין געווען גרייט
די נאַנצע

ט.

יאַנאָװסקי

---

זײין לעבן,

קעמפן

און

שאַפן
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זיך איינצושטלן פאַר די פאַרדעכטיקטע ברידעד .אַלע האָבן געגלויבט אַן אויף
זיי אין געמאַכט געװאָרן אַ געמיינער בלבול ,און פּלוצלונג אַזאַ קאנפעסיע ! אַזאַ
שוידערלעפע איבערראשונג .עס האאוָטיפגעטרייסלט די גאַנצע אַרבעטער באַװע-
גונג פון אויבן ביז דעם טיפסטן אונטן,

אָט װאָס ש ,י .שרייבט פאַר דער קאָנפעסיע ,ווען ער ,װוי דער נאַנצער ראַ-
דיקאַלער עולם ,איז געווען זיכער ,אַז דער אויפרייס איז געווען אַ שטיק? פראָוואָ-
קאַטאָרישע אַרבעט;

| ,אין אָנפאַנג פון אָט דעם מאָנאַט האָט פּאַסירט עטװאָס אין לאָס:אַנדזשע-
לעס ,פאַר װאָס מיט  92יאָר צוריק װאָלטן שוין פילע מענטשן געווען קאַנדידאַטן
אויף דעם ,עלעקטרישן טשעיר" אָדער אויף דער תליה ,כאָטש זיי װאָלטן געווען
אַזוֹי פיל שולדיק וי איר ,לייענער ,אָדער װוי די שיקאַגער אַנאַרכיסטן ,באַרעכנט
גאָר ,אין דער געביידע פוֹן לאָס-אַנדזשעלעס  ,טיימס" פּאַסירט אַן עקספּלאָזיע,
וועלכע פֿאַרניכטעט די גאַנצע געביידע..,
און פילע מענטשן װערן געטייט..
ווען דאָס פּאַסירט חלילה מיט אַ יאָר צװאַנציק צוריק ,קענט איר זיך נאָר פאָר-
שטעלן ,װאָס עס װאָלט פאָרגעקומען? װאָלט דען איצט געוען איין אַרבעטער
פירער אין לאָס-אַנדזשעלעס װאָס װאָלט ניט געווען אַרעסטירט ? ..,.צום גליק

אָבער איז עס שוין ניט מער  0881עס איז מיט  42יאָר שפּעטער ,עס אין ..0191

די בלוטיקע געזינדל אין לאָס-אַנדזשעלעס האָט זיך געמוזט צופרידנשטעלן מיט
זיין ציין-קריצעניש .די רייען פוֹן די אַרבעטער-קעמפער זיינען געבליבן פעסט
און געשלאָסן אפילו אין די פֹּאָר טעג פון פּאַניק ,..און דער קאַמף װערט

אָנגעפירט לוסטיק ווייטער"*) .

-

|

אָט װאָס ש ,י .שרייבט נאָך דער קאָנפעסיע:
,איך האָב עס באַטראַכט פאַר דער שרעקל
ע
כ
ס
ט
ע
ר
ב
ל
א
ַ
מ
א
ַ
ז
ש
ע
(
שענדונג)
פאַר דער נאַנצער אַרבעטער-באַװעגונג .ניין ,פאַר
פ
ּ
ש
ו
ט
א
ַ
ט
ו
י
ט
ק
לאַפּ פאַר איר,
און װי דער שטייגער מיינער איז ,איך האָב
נ
י
ט
ג
ע
מ
א
ַ
כ
ט
ק
י
י
ן
סוד פון דעם,
וי איך האָב געפילט .איך האָב עס קלאָר
א
ַ
ר
ױ
ס
געזאָגט דורך דער ;פאַ"ש",
אויסגיסנדיק אויף זיי מיין גאַנצן צאָרן" (דאָרט12 ,טן יוני).
,אָבעד דאָך האָט די מאַקנאַמאָראַ אפערע געחאַט אין אַ געוויסן זינען אויך
איר גוטע זייט מיםט דעם ,װאָס זי אין געװוען א גוטע לעקציע פאַר די ,פאַר
וועמען יעדע געװאַלדטאַט האָט געמיינט עטװאָס הייליקעס .דאָ האָבן זיי שוין
קיין ברירה נים געהאַט און געמוזט צונעבן דאָס עס קען געבן געװאלדטאַטן,
וועלכע מע קען גאר אַנדערש ניט װי פאַרדאַמען ,איך האָב נאַטירלעך ניט פאַר-
פעלט צו באַטאָנען נאַנץ שטאַרק די דאָזיקע לעקציע אין דער ,פאַ"ש" און איך
וויל מיר שמייכלען ,אַז ס'האָט געהאַט אַ זייער היילזאַמע ווירקונג אפילו אויף

אונדזערע שטאַרקסטע געװאַלט-פאַנאַטיקער"( .דאָרט)
קעגן די ברידער
)*5

|

מאַקנאַמאָראָ און זייער האַנדלונג וועלן מיר אוועקשטעלן

ש .י, .די פרײע

געזעלשאפט",

ז"ז

,199/29

.0191

-אַב א

טיק ר }
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גאָר דין

די ברידער מאַנאָן און ציטירן ש .י-.ס שרייבן וועגן זייער רעװאָלוציאָנערע טע-
טיקייטן ,זייער באַטײליקן זיך אין דער מעקסיקאַנער רעװאָלוציע.
|  -אָט װאָס דוֹ פּען פון ש .י-ן ,װאָס האָט געטאַדלט די מאַקנאַמאָראַס,
שרייבט:
י
|
|
;איך ,פון מיין זייט ,האָב באַשלאָסן

אַז די ,פאַ"ש".

טאָר זיך ניט פאַרי

האַלטן יפּאַרעװע צו דעם ,װאָס עס קומט פאָר אין מעקסיקע . , .אין דעם גרויסן
קאַמף פֿאַר פרייהייט

טאָרן מיר ניט שטיין פון ווייטנס און מיר מוזן טאָן אַלץ

װאָס מיר קענען נאָר ,כדי באַקאַנט צו מאַכן אונדזער עולם מיט דער ריכטיקער
לאַגע אין מעקסיקע ,און דאַן טאַקע אַזױ ווייט װוי מענלעך העלפן די מעקסיקאַנער
רעװאַלוציאָנערן ,װאָס האָבן געמוזט פאַרלאָזן מעקסיקע און האָבן פון אַמעריקע
געהאלפן צו דער פאַרשפּרײיטונג פון רדעעװםאָלוציאָנערן פייער . . .פיל פון זי
געװאָרן און פאַר ואָרן לאַנג
װי די ברידער מאַנאָן זיינען אַרעסטירט
געהאַלטן געװאָרן אין געפענגעניש ...איך האָב דעריבער אָנגעהויבן אַ גאָו
|
ר
ברייטע אַניטאַציע?( .דאָרט ,פטער יולי).

| שי

איז געווען אַ רעװאָלוציאָנער .ער איז געווען פאַר אַ מאַסן-באַװעגונג,

אָבּער ניט פאַר דער פּראָבלעמאַטישער ,העלדישקייט?

פון יחידים-היצקעפ...

/

יט.
די מלחמה-יאָרן
דעם ערשטן

טאָג אין אוינוסט 4191

האָט דייטשלאַנד

דערקלערט

רוסלאַנד

קריג און די ערשטע וועלט-שריפה האָט זיך אָנגעצונדן ,און האָט געפלאַקערט
י
און געשרפהעט ביז דעם עלפטן נאָוו' ,8191
די גרעסטע איבערראשוננ און צעטומלונג אין די רייען פון די אַנאַרכיסטן
האָט אַרױסגערופן קראָפּאָטקינס שטעלונג צו דער מלחמה .ער איז אַרױסגעטראָטן
קעגן דייטשלאַנד און האָט גערופן די ראַדיקאַלן צו גיין אין מלחמה כדי צו
באַקעמפן דעם געפערלעכן דייטשן מיליטאַריזם און פאַרטיידיקן די פרייהייט פון
|
פראַנקרייך און בריטאַניע.
ש .יאַנאָװסקי האָט אין
פּאָטקינען .ש ,י ,איז געווען
ווערטער ,וי אַלע רוסישע יידן
איז ער געווען דערפאַר אַז די

דער ,פאַ"ש" העפטיק פּאָלעמיזירט מיט פ .קראָ-
אױיסגעשפּראָכן קעגן דער מלחמה ,מיט אַנדערע
און װי אַ היפּשער טייל פון די רוסישע ראַדיקאַלן
צאַרישע רוסלאַנד ,װאָס האָט געמאַכט פּאַנראָמען

אויף דער יידישער באַפעלקערונג און אַזױ אַרום געפלעגט דעם וילדסטן שאָװי"
ניזם אין לאַנד אוֹן אונטערגעהאַלטן דעם װאַקלענדיקן טראָן פון די בלוטיקע
ראָמאַנאָװס ,זאָל באַפּן אַ מפּלה ,וויי? בלויז אַ מפּלה אויפן פראָנט װועט געבן אַ

מעגלעכקייט די פּראָגרעסיווע כוחות אין לאַנד צו צעברעכן דעם יאָך פון דער
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יש .יאַנאָװסטי  --זײן לעבן ,טעמפן 8ן שאַפן.

זעלבסטהערשונג ,צערייסן די טיראַניע קייטן אין וועלכע די ראָמאַנאָװס האַלטן
נעשמידט די פעלקערשאַפטן פון רוסלאַנד שוין דריי הונדערט אי
איז געווען
ש .י .איז ניט געווען פאַר דייטשלאַנד קעגן פראַנקרייך.

אױסגעשפּראָכן קעגן דער צאַרישער רוסלאַנד .ער האָט געגאַרט א אַ נידערלאַגע
פאַר דער טיראַניע אין רוסלאַנד,
| מיר אַלֶע ד'ה יידישע ראַדיקאַלן און ניט ראַדיקאַלן ,יידן ,זיינען געווען אויס-
געשפּראָכן דערפאַר ,אַז די רוסישע מאַכט זאָל צעשמעטערט וערן .מיר האָבן

ניט געזען קיין אַנדער וועג און מיטל װי אַזױ פּטור צו װערן פון צאַריזם און

אַנטייידישן שװאַרץ-מאהשן כוליגאַניזם.

יו

|

אין ש .י-ן האָט געווירקט אָט די איבערצייגונג און אָט דער געפיל .ביי
|
אים אויפן ערשטן פּלאַן איז געשטאַנען  --דער דוֹרכפאַל פון רוסישן דעספּאָטיזם.
םורך דעם וועלן ליידן פראַנקרייך און ענגלאַנד  ---איז זאָלן זיי באַצאָלן
אִיװ,אָסד
דעם פּרייז פאַר זייער מאַכן ידדאחת מיטן צאַריזם ,װאָס שטעלט פֿאָר מיט זיך די

נרעסטע רעאַקציאַנערסטע קראַפט אין דער פּאָליטישער וועלט,
יפּראַנקרייך און ענגלאַנד ,ווען זיי שטייען אַליין קענן דייטשלאַנד ,װאָלט
דפעּראָגרעסיוויגעשטימטער עולם געדאַרפט זיך אַננעמען פֿאַר זיי ,אָבער ניט
ווען זפאיַראײיניקן זיך מיט דעם צאַריזם .אין לעצטן פאַל ,אָט די דריי גענומען
צוזאַמען זיינען רעאַקציאָנערער פון דייטשלאַנד ,און מ'טאָר זיי ניט פֿאַרטײידיקן,
ווייל די קאַניבאַלישע רשעות פון דער רוסישער אוױטאַקראַטיע וועגט אַריבער
דעם מיליטאַריזם און די רעאַקציע װאָס העורשט אין דייטשלאַנד דורך דעם פּרייסישן

יונקערטום,

אָט דאָס אויסגעדריקט אין אַנדערע וערטע? .איז געווען דער שטאַנדפּונקט
פון ש .י ,.אין וועלכן עס האָט געווירקט הן דער ייד און הן דער ראַדיקאַל,

אָט די נעשטימטקייט

און איבערציינטקייט

האָט אים געצוואוננען אַרױס:

צוטדעטן קעגן זיין זייער געאַכטן רבין ,פּיאָטער קראָפּאָטקין
אַנאַרכיסטישע ואָרטזאָגערס ואָס האָבן אים נאָכנעבאָמקעט.

און די עטלעכע

אָט װאָס יוסף קאַהאַן שרייבט וועגן דער שטעלונג פון דער ;פאַ"ש" ,װאָס
מיינט די שטעלונג פון ש .י ,.צו דער מלחמה

וי זעלנער ,פאַרטיידיקן

די פרייהייטלעכע

דייטשלאַנד,

;די ,פאַ"ש"

און צו קראָפּאָטקינס רוף צו גיין,

פראַנקרייך

אין איר געראַנגל קעגן
ייר

|

האָט ניט נאָר אַניטירט קענן דער מלחמה,

נאָר האָט אַרויס-

ּ,אַ"ש" האָט נעמיט-
געוויזן אַ גרינגשעצונג צו קראָפּאָטקין און זיין מיינוננ .די פ
לעך ,מ'מעג זאָגן ,לייכטזיניק ,נגענעבן קראָפּאָטקינען לעקציעס אין הלכות אַנאַר-
כּיזם און
יוסף
מיר
;אין

פּרינציפּן-טרייקייט( .יוסף
קאַהאַן איז אַבסאָלוט ניט
לייענען װאָס ש ,י ,שרייבּט
דער ווירקלעכקייט קענט

קאַהאַן ,צ"ב ,ז' .;)428
|
גערעכּט,
אין ;בריווקאַסטן";
איר זיך קוים פאָרשטעלן

אונדז וויי דאָס װאָס מיר מוזן דיסקוטירן

יי
|
וי טיף עס טוט

(מיט קראָפּאָטקינען). . .איבעריקס,

|

422
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גאָר דין

מיר זיינען ניט אַליין מיט אונדזער מיינונג ,גענ' מאַלאַטעסטאַ ,איינער פון אונדי
זערע עלטסטע אַנאַרכיסטן איז פון דער זעלביקער מיינונג",( .פאַ"ש" .קטער
|
2
יאַנ' .)8191

אין זעלביקן נומער איז פאַרעפנטלעכט אַ בריוו פון מאַלאַטעסטאַן ,אין
וועלכן ער שרייבט:
|

;עס איז זייער שמערצלעך

פאַר מיר אַרויסצוטרעטן

געליבטן פריינד ,וי קראָפּאָטקין ,װאָס האָט אױפנעטאָן

פון אַנאַרכיזם( "...דאָרט)

קעגן

אַן אַלטן און

אַזױ פיל פאַר דער זאַף

|

|

ש .י .טיילט אָט דעם שמערץ און שרייבט מיט גרויס דרך-ארץ ועגן דעד
גרויסער פּערזענלעכקייט און גרויסן געלערנטן פּ .ק .ווען ער פּאָלעמיזירט און

בארעמפט זייו שטעלונג צו דער מלחמת .

-

|

,ער (קה ,צאָטקין) מעג ,לויט אונדזער מיינונג ,האָבן אַ טעות ,אָבער מע
דאַרף ניט פאַרגעסן ,אַז מע מון אויך האָבן אַ ביס?ל דרך ארץ פאַר דעם גרויס!

מאַן ,וועמען מיר זיינען אַזױ פיל שולדיק"( .דאָרט61 ,טן יאַנ' .)8191
אַזױ אַז איך ווייס ניט אויף וועלכן סמך מאַכט יוסף קאַהאַן זיינע באַ-
הי
הויפּטונגען.
,ויף די מערסטע פון אונדז האָט די שטעלונג פון דער ,פא"ש" געמאַכט
א
ניט קיין נוטע ווירקונג .מיר זיינען אַלע געווען קעגן מלחמה ...אָבער גריננ-
שאַצן קראָפּאָטקינס מיינונג ,אים אַרוסשטעלן אַלס עובר-בטל אָדער פאַרדעטער
צום אַנאַרכיזם ,האָבן מיר פאַר קיין פאַל ניט געקענט ביי זִיך פּועלן"( .יוסט
קאַהאַן ,צ"ב ,ז' .)493
האָט דאָס דען די ,פאַ"ש",

ר"ה ש .י .יאָ געטאָן ?!

ש ,י .באַמיט זיך צוֹ דערקלערן קראָפּאָטקינס שטעלונג אויפן גרונט פון
פּסיבאָלאָגיע ,ניט פון לאָנישן דענקען ,נאָר פון אַ טיפן סענטימענט ,פון וועלבן
אַ רוסישער ייד-ראַדיקאַל איז אין נאַנצן פריי ,און דאָס אין זיין יידישע פּריװי-

לעניע :דער ראַדיקאַליזם ,אַנטימיליטאַריזם ,אינטערנאַציאָנאַליזם ,אַנאַרכיזם ,קומט
אים אָן לייכט אויפצונעמען אָן אַן אינערלעכן שטרייט ,ער איז ניט זעליש-עמאָ-
צאָנעל צוגעקניפּט צו דעם לאַנד װאָס באַהאַנדלט אים וי אַ שטיפקינד און אַמאָל

נאָך ערגער ,און האַסט דעם שטאַט װאָס פאַרפאָלגט אים ,ש .י ,שרייבט עס פוי
אייגענער

דערפארונג-איבערלעבונג....

גאַנץ אַנדערש האָט עס געמוזט זיין מיט אונדזערע גראַוס ,קראָפּאָטקינס,
ווערבלענס ,טשערקעפאָווס . , .אוֹן אַנדערע ,ביי זיי האָט געמוזט זיין שטאַרק
איינגעװאָרצלט דער פּאַטריאָטישער געפיל ,און עס האָט זיי געקאָסט פיל מי
דעם אַנאַרכיסטישן געדאַנק אויפצונעמען טעאָרעטיש ,אָבער ווען עס אין גע-
קומען צו דער פּראַקטיק ,האָט זיך עס אַרױסגעוויזן איבער זייערע כוחות ,און עס
איז פּשוט אַ רחמנות צוצוזען ,װי זיי ליידן נעבעך איצטער אונטער דעם נעפיל,
אַז זייערע האַנדלוננען זיינען ווייט ניט אין איינקלאַנג מיט זייערע אַנאַרכים-
טישע פּרינציפּן ,אַנאַרכיזם קען קיין מאָל קיין שלום ניט מאַכן מיט פּאַטריאָטיזם,

ט .יאַואָװסקי  --זין לעב קעמפן און שאַס

/
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מיט שאָוויניזם ,מיט קריג ,אין וועלכער עס איז פאָרעם ,אויסער מיט דעם קריג

פון אַ פאָלק קעגן זיינע הערשער פאַר זיין באַפרייאונג,)*", ,.
,אייניקע אַנאַרביסטן מיט גאַנץ באַקאַנטע נעמען ,וי די פון גענאָסע קרא-
פּאָטקין ,מאַלאַטאַ ,גראוו . . ,און אַנדערע

האָבן אַרױסנעלאָזן

אַן אַנאַרכיסטישן

מאַניפעסט  . . .דאָס איינציקע װאָס ער (דער מאַניפעסט) טוט יאָ אויף איז דאָס
דערמאָנען װוידער אמַאָל דער וועלט ,אַז אויך צווישן די אַנאַרכיסטן זיינען דאָ
אייניקע פּאַטריאָטן ,װאָס אדַאַנק זייער טיף-איינגעװאַרצלטז פּאַטריאָטיזם ,באָטש
ער פאַרבאַהאַלט זיך אונטער שיינע פּראַזן ,האָבן פאַרגע
געפּריידיקט

טלץ ,װאָס זיי האָבן

זייער גאַנץ לעכן"( .דאָרט ,פּוטער אַפּריל)6191 ,

ש .י .באַגרייפט נאַנץ נוט ,אַז אים קומט אָן זיין אױיסגעהאַלטנקייט אין דעם
פּרט פון קעגנערשאַפט צו דעם וועלט-קרינ נאַנץ לייכט מחמת דעם ואָס ער איז
אַ רוסישער ייד און אַ ראַדיקאַל? און עמאַציאָנעל איז ער קענן דעם דעכפּאָטישן

יודאָפּאָבישן צאַרישן רעזשים ,און מיט דער נאַנצער זעל זיינער לעכצט ער נאָך.
אַ נידערשטירצונג פון אָט דעם איינשטעל און ער אין אפילו גרייט צוצולאָזן אַ
זיג פון דייטשלאַנד איבער פראַנקרייך אבי פּטוֹר צו ווערן פון רוסישן צאַריום,
דורך אָט דעם זיג .עס לוינט זיך אַלְץ אפילו אַ דורכפאַל פון פראַנקרייך.

ש .י .באַנעמט ,אַז אין אָט דעם חילוקי-דעות ,װאָס האָט זִיך אַנטװיקלט
צווישן אים און קראָפּאָטקינען ,לאָזט זיך פילן אַ צוזאמענשטויס ניט פון לאַנישע
אַרגומענטן ,נייערט פוֹן פּערזענלעכע און פאָלקישע סענטימענטן...
מיר אַלע ,װאָס זיינען געווען אױסגעשפּראָכן קעגן דער מלחמה האָבן באמת,
טיה אין האַרצן געדאַנקט דעם שיקזאָל  ---כאָטש מיר האָבן אין דעם ניט געװאָלט

און ניט געקענט זיך מודה זיין  --װאָס האָט פאַרפירט די מלחמה װאָס װעט מאַכן
אַ סוף צום צאַריזם ,און מיר האָבן געגאַרט ,אַז דייטשלאַנד זאָל צעקלאַפּן די רו-
סישע אַרמײי ,ווייל די מפּלה אין קריג װעט ברענגען די מפּלה פון דעם דעספּאָטיזם
אין דוסלאַנד .און אַן מע װעט פּטור ווערן פון אָט דעם צענטער פון רעאַקציע
װועט ניט בלויז רוסלאַנד ,נאָר גאַנץ אייראָפּע אָפּאָטעמען פריי.
,עס איז דעריבער וויכטיק ,קודם-כל ,פעסטצושטעלן ,אַז מיט דעם װאָס
קראָפּאָטקין האָט זיך מיט אַזא ברען אַרינגעװאָרפן אין דער דאָזיקער מלחמה,
פאַרטיידיקנדיק מיט דעם גאַנצן אוצר פון זיינע היסטאָריע-קענטענישן איין צד,
און פּונקט אַזױ ביטער אויפטרעטנדיק קעגן דעם צווייטן צד ,האָט ער נאָך צוליב
דעם ניט פאַרלייקנט זיין אַנאַרכיזם .קראָפּאָטקין איז קיין מאָל ניט געווען קיין
 ,טאָלסטאַיאַנער? ,קראָפּאָטקין איז תמיד געװוען און אין און וועט בלייבן אַ
דעװאָלוציאָנער ,װאָס גלייבט אין וערן זיך און פאַרטיידיקן אייער פרייחייט,

אייער אומאָפּהענגיקײיט

מיט אַלע מיטלען ,װאָס שטייען

אייך צוֹ געבאָט".
|

(דאָרט42 ,טער אָקט' .)4191

ש .י .קנעלט מיטן לייענער און מיט זיך אַליין ,אַז אַ הונדערט-פּראָצענטיקער
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"פאַיש",

רער

נאַוי
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קעגנער פון מלחמה

אונטער

אַלֶע אומשטענדן

גנשטעלן
קנעיט
טאָלסטאָיס שיטה פון ,
קיין פּאָליטישן

איינשטעל

יה
איז בלויז

אַ בא

יהן
דָ ר
גא

דער װאָס אָנערקענט

זיך" ,ניט באַקעמפן מיט געװאַלט-מיטלען

װי שלעכט ער

זאָל ניט זיין ,רעװאָלוציאָנערן

אַנאַר.-

כיסטן ,װאָס אָנערקענען אפילו טעראָר ,זיינען ניט קיין הונדערט-פּראָצענטיקע

פּאַציפיסטן ,און קענען עס ניט זיין .זיי זיינען מיליטאַנטיש ,פירן אָן אַן אַקטיוון,
מיט געווער אין די הענט ,קאַמפ קעגן דעם מיליטאַריזם ,קעגן דעם שטאַט ,קעגן

יעדער פאָרעם פון פּאָליטישער אונטערדריקונג ,און זיי אָנערקענען אַ פּאַרטײ-

דיקונגס-קריג .און מיר אַלע ,דִי דעפיטיסטן און קעגנער פון דער מלחמה האָב}

בדיעכד אָנערקענט דעם קריג ,אויף וויפ? ער האָט נגעפירט צוֹ דער כפּלה פון

|

צאַרישן פאַרפלוכטן רעזשים.
לכן  אִין קראָפּאָטקינס פּאָזיטיװוער שטעלונג צום וועלטקריג און זיין רוֹף
זיך אַרײנצוװאַרפן אין געפעכט אויף דער זייט פון פּראַנקרייך קעגן דייטשלאַנד.,
זעט ש .ינ.יט קיין פּרינציפּיעלן אָפּנייג פון קראָפּאָטקינס רעװאָלוציאָנערן שטאַנד-
פּונקט ,קיין אידעאָלאַנישן אָפּוייך פון זיין לערע וועגן אַנאַרכיזם-קאָמוניזם .די
פראַנע איז בלויז צי דער ווייטערדיקער פּראָגרעס פוֹן דער געזעלשאַפּט איז אונױז
מחייב זיך צו שטעלן מיט געווער אין די הענט אין די רייען פון די חיילות װאָס
שטרייטן פאַר די אַליאירטע ,צי איז טאַקע ריכטיק קראָפּאָטקינס אָפּשאַצונג פון
די פּאָזיציעס פון אָט די צוויי מחנות פון באַװאָפנטע פעלקער.

|

,די גרויסע

וועלט ,אין אַלגעמיין ,װאָלט מסכים געווען צו קראָפּאָטקינס

גאַנט היכטיקו (אונדזער קוֹרסיוו) געדאַנק ,אַז דייטשלאַנדס מפּלה קען נאָר זיין אַ
ברכה פּאַר דער מענטשהייט .איז ,אָבער ,די צרה ,אַזֹ ווען מע רעדט פון דעם זי

פון פּראַנקדייך און ענגלאַנד ,מון מען אויך מיטנעמען אין נדן דעם זיג פון
רוסלאַנד און דאָ קומט שוין אַ שטאַרקער צווייפל . , .דענקען מיר ,אַז גענ' קראָ-
פּאָטקין אֵלָם אַנאַרכיסט ,אַלס דענקער ,אַלס היסטאָריקער איז אַ ביס? צו איינ"

:
זייטיק אין זיין שטעלונג צו דער מלחמה.
| עס טוט אונדז לייד ,װאָס אונדזעד פילגעליבטער און חויך-געאַכטער גענ'
קראָפּאָטקין האָט זיך אַריינגעאַרבעט אין אַזאַ ליידנשאַפּט איבער דעם קריג ,אַז
עס איז קוים געבליבן אַ שפּור פון יענע פרייהייטס-געדאַנקען ,צוֹ וועלכע ער
האָט אַזאַ גרויסן ,שיינעם ?עבן געװוידמעט ( ". ..דאָרט) -
דער ענין שטייט בִֵיי ש .י-ן קלאָר און דייטלעך :דייטשלאַנד איז רעאַקי

ציאָנערער פון פראַנקרייך און ענגלאַנד ,זי איז אָבער פיל פּראָגרעסיווער פון דעם
טריאָ .,פראַנקרייך,

עננלאַנד און רוסלאַנד ,ווען זיי ווערן גענומען

צוזאַמען .דער

זיג פון רוסישן צאַריזם װאָלט מיינען אַן אומגליק פאַר דער וועלט ,אַן אָפּהאַלט

פוֹן פּראָגרעס ,דעריבער טאָר מען ניט שטיצן די אַליאירטע קעגן דיײיטשלאַנד ,װייל
די יונקערישע דייטשלאַנד וי שלעכט זי אין ניט ,איז זי אַלץ נאָך פיל בעפער

הי
|
1
פון צאַרישן רוסלאַנד,
ש .י .קען ניט צולאָזן דעם געדאַנק פון אַ זיג פאַרן צאַריזם ,הגם ער װאָלט
וועלן אַ נידערלאַגע פאַרן דייטשן יונקערטום .ער זעט אָבער באין אופן ניט איין יו

|

ש.

יאַנאָװסטי

--

זײן לעבן,

קעמפן

טון
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שאַפן

אַזױי עס איז מענלעך אסַפּלָה פאַר זיי ביידן ,בעת זיי שטייען אין בלוטיקן גע
פעכט איינער קעגן אַנדערן .ביי שׁ .י-.ן אין עס קלאָר ,שנאת המן" ,די קעננער-
שאַפט צו דעם דעספּאָטיזם אין רוסלאַנד װאָס איז אַזױי טאַרדאָרבן און רעאַק-
ציאָנער אַן ער מעקט אָפּ ,פאַרשמירט מיט חושך:סאזשע די ליכטיקערע זייטן,
לגבי דייטשלאַנד ,פון פראַנקרייך ,בעלגיע און ענגלאַנד ווען רוסלאַנד שטייט דאָ
ניט אין קאָן ,װאָלט ער געקענט אַננעמען ,יעדנפאַלס פאַרשטיין ,קראָפּאָטקינס
שטעלונג, .די גרויסע וועלט , . ..װאָלט מסכים געווען צו קראָפּאָטקינס ...נעי

דאַנק" און מיט דער וועלט װאָלט מסתמא ש .י.מיטגעגאַנגען.

2

|,אַז מען .קעבט ,דערלעבט מען זיך .מיר האָבן שטענדיק געטראַכט ,אַז מי"
קענען אַזױ נוט אונדזער קראָפּאָטקין מיט זיין אַרט דענקען און פילן ...זיינען
אָכער איצט די צייטן אַנדערע ,און מיר דערקענען ניט אונדזער קראָפּאָטקין .עפּעס
אַזױ פּשטלדיק ,אַזױי שטאַרק געדרייט מיטן גראָבן פיננער ,אַז אסור ,אויב דאָס
האָט אַן ענלעכקייט צו זיין געוויינטלעכער גראָדקייט פון דענקען ,קלאָרקייט פון

סטיל"( .דאָרט12 ,טער דעצ'),
 ,מע-קווירדיק ,מיר דאַרפן נאָר איבערלייענען איינעם פון די מלחמהאַר:
טיקלען פון גענ .קראָפּאָטקין

דייטשלאַנד .אַזױ איז געווען

און מיר פילן זיך װוי געצוואוננען

צו פאַרטײדיקן

גנאר פון אֶנהייב ,ווען מיר האָבן דערהאַלטן

זיין

סאַמֶע ערשטן בריוו און אַזױ איז עס פאַרבליבן ביז איצט .װאָס מער ער שרייבט.
װאָס :מער ער וויל אונדז איבערצייגן  ...אַלְץ מער פירט ער אויס אַרויסצורופן
ביי אונדז פּונקט אַ פאַרקערטן געפי?"( ...דאָרט82 ,טער דֶעצ'),
װוי שוין געזאָגט דער אָפּשאַיןץ פון רוסלאַנד און דייטשלאַנד בנונע זייער
פאָליטישן געוויכט װאָס איז שייך רעאַקציאָנערישקײיט אין אַן ענין פון געפיל,
און אַ ייד ואָס אין אויפגעשוידערט געװאָרן פון קישענעווער פּאָנראָם האָט ניט
געקענט צולאָזן דעם געדאַנק אַז יונקעריש דייטשלאַנד איז ערנער פון צאַרישן

רוסלאַנד.

|

|

ר

יאַנאָווסקי האַלט אָן פעסט זיין נענאַטיווע שטעלונג צום קריג אוֹן ער ויפ
באין-אופן ניט ,אַז אַמעריקע זְאֶל גיין העלפן פראַנקרייך און ענגלאַנד װאָס דאָס
פיינט דירעקט העלפן רוסלאַנד געווינען די מלחמה און אומדירעקט שטיצן דעם
:
יי
דעם פּאָנראָם-מאַכער.
צאַר. ,

,מיט פעסטע

ווערטער

מוז זי (די ארגאַניזירטע אַרבעטער -באַװענונג .פוֹן

אַמעריקע) דערקלערן ,אַז זאָל מלחמה-האַלטן ווער עס וויל ,די אַרבעטער פון אַמע-
ריקע וועלן ניט פאַרשמירן זייערע הענט אין דעם בלוט פון זייערע ברידער . . .און
זיי וועלן אויך ניט לאָזן זיך פירן צו דער שחיטה ,וי דאָס האָבן ,ליידער ,געטאָן

זייערע .ברידער פון דער אַנדערער זייט ים"( .דאָרט591 ,טער מאַי )5101
!,מיר האָבן אַ היפּש ביס? ראַדיקאַלן אין אַמעריקע ...װאָס זיינען אַלע
קעגן מלחמה אין דער טעאָריע .איצט אָבער איז די העכסטע צייט ....זיך נעמען
צו פּראַקטישער אַרבעט ,צו אַן אַלמעכטיקער אַקציע קענן דעם משונענעם מלחמה-
פּלאַן  . ..וויפל .מיר האָבן נאָר כוחות ,מוז געקעספט וערן קענן דעם ,און

8972

אַ ב אַ

י

גטַ ר ר ין

זאָלן מיר דאָך אַרױסװײיזן זיך צו שװאַך קענן דער בלוטיקער כװאַליע .. .לאָמיר
כאָטש קענען האָבן פאַר זיך אַליין דעם באַוואוסטזיין אַז מיר זיינען ניט שולדיק
אין דעם אומגליק ,אַז אונדזערע הענט זיינען ריין פון דעם פאַרגאָסענעם בלוט?.

(דאָרט21 ,טער יוני).
ש .י .אַניטירט פאַר אַ מאַסן-באַװעגונג קעגן דער מלחמה .ער ול אַז די
נאַנצע אָרגאַניזירטע אַרבעטערשאַפט פון אַמעריקע זאָל זיך אַרױסזאָגן קעגן אַרײנ-
ציען אַמעריקע אין דעם מאוימדיקן שלאַכטהױז ,ער באַגרייפט אַז די פאַראייניקטע
שטאַטן רוקן זיך אַלץ נענטער צום ראַנד פון אָפּנרונט .ער פאַרשטײט ,אָבער ,אַז
אַ יחיד מיט זיינע יחידישע כוחות וועט דאָ פיל ניט קענען אויפּטאָן .און ער

אַניטירט דערפאַר אַז די אַרבעטערשאַפּט וי אַ גאַנצע זאָל זיך שטעלן קעגן אט
דעם דראַנג צו מלחמה,

ניין ,פיל פיל בלוט װעט מוזן פאַרנאָסן ווערן ,ביז דער מענטש ועט
קומען צו זיין באַזינונג און דעמאָלט װעט ער ניט פּראָטעסטירן קעגן איין געוויסן
מאָרד ,נאָר קעגן מענטשנמאָרד אין אַלנעמיין און נאָר דעמאָלט ערשט וװועט ומע

אַ סוף צו דעם שוידערלעכסטן פאַרברעכן פון אונדזער צייט און אַלע צייטן ,צ
דער איצטיקער

מלחמה

און ,אפשר ,צו מלחמה

איבערהויפּט".

(דאָרט ,ער

אָקט'),

,דער אמתער פרידן װעט נאָר דעמאָלט קומען ,ווען די פעלקער אין אייראָפּע
אַליין וועלן ענדלעך מיד ווערן צו לאָזן זיך אויסשעכטן צופיב אַלערלײ פּאַטריאָ-
טישע און אידיאָטישע שלאָנװערטער און זיי װעלן מאַכן אַ סוף צום אָגגייענ-

דיקן ברודער-מאָרד"( .דאָרט1 ,טער יאַנואַר.)6191 ,
אַזױ ,אַז וועגן אַ ניכן פרידן לאָזט זיך אפילו ניט טראַכטן .אַלץ װאָס ער
אַמעריקע פון אַריינגע-

האָפט איז אַז עס װעט זיך אפשר איינגעבן אויסצוהיטן
שלעפּט ווערן אין בלוטיקן זומפּ פון דעם וועלטקריג.
ש .י באַקעמפט דעם פּרעזידענט װילסאָנען ,װאָס איז דערויילט געװאָרן
,יין צוגעגרייט"
אין  1291אויף אַ טערמין פון פיר יאָר ,פאַר זיין פּראָגראַם פון ז
צום קריג.
;װיפּסאָן טראָגט דאָ אונדז אונטער די אַלטע טעאָריע :װוילסטו פרידן ,טאָ
י צוגעגרייט צום קריג  ... .עס איז איצט נאָך צייט צו פאַרהיטן עס .דאַרפן אָבער
זי
דוער
זיין די כוחות װאָס זאָלן קענען אויפטרייסלען דאָס ,געוויסן פון אַמעריקע צ

נאַנצער געפאַר ,װאָס רוקט זיך אָן אויף איר  . , ,װאָס דראָט איצט דאָס איינציקע

גרויסע לאַנד װאָס איז ביז איצט געבליבן געשאַנעװעט פון דעם שרעקלעכן

װאָס הייסט מיליטאַריזם"( .דאָרט31 ,טער נאָוו' )8191

פלוך

|

עס איז שווער פאַר איין לאַנד צו זיין אַן; אויסנאַם פון די איבעריקע לענדער,
אַמעריקע האָט זיך פאַרלאָזן אויף אירע צוויי מעכטיקע שומרים װאָס זיינען גע"

שטאַנען אויף דער װאַך און האָבן פליכטמעסיק אָפּגעהיט אירע גרענעצן .דאָס זיי-
נען די צוויי אַקעאַנען ,דער אַטלאַנטיק און פּאַציפיק .אָבער מיטן מיטן אויפקום
פון אַעראָפּלאַן זיינען די שומרים אָפּגעשװאַכט געװאָרן ,זייער היטן איז מער קיין

-

ש .יאַנאָװסקי  --זײן לעבן ,סעמפן אט שאַפן

'923

שמירה ניט ,די לופט איז איין נלאָבאַלער אַקעאַן װאָס ווייסט ניט פון קיין שום.
מדינה-גרענעצן,
,מיר האָבן אים (װוילסאָנען) קיין מאָל ניט פאַררעכנט צװישן די אמת-
גרויסע און פאַר אונדז איז עס (װילסאַנס ,פּרעפּיירעדנעס"-צוגרייטונג) אַ קנאַפע
איבערראשוננ .נאָר נאָך אַן איבעריק מאָל קענען מיר דערפון ציען דעם אַלטן
שלוס :גיב ניט אַװעק דיין האָפענונג ,דיין צוטרוי צו די גרויסע ,די מעכטיקע און

|

דו וװועסט קיין מאָל ניט בלייבן אַנטוישט"( .דאָרט11 ,טער דעצ').
י .רעדט עס צו זיך אַליין און װוי? זיך באַװאָרענען קעגן װילסאָנס אייג-
פלוס ,אָבער אָט דער שפּרוך האָט אים ניט געהאָלפן אויף לאַנג .ער איז צום סופ
פאָרט אַרונטערגעפאַלן אונטער װילסאַנס השפּעה ,ריכטיקער אונטער דער השפּעה.

צ,ן
ר.
עָנס
פלסא
פון װי

פּונקטן" (יאַנ'  )8191אָבער ש .י .האָט זִיך אַ היפּשער

וויילע געווערט ביז ער איז סוף-כל-סוף אַרײנגעצויגן געװאָרן אין דעם מאַננעטישן
פעלד פון װילסאַנס פּערזענלעכקייט און דערהויפּט ,צוזאָנן װאָס זיינען געווען,
וי די ווירקלעכקייט האָט שפּעטער באַוויזן ,אוטאָפּיסטיש ,און ש .י .האָט כשעתם
זיי געשטעמפּלט אַלס אַזעלכע .אָבער צו דעם וועלן מיר קומען אַ ביס? שפּעטער.
:
דערוויי? קעמפט ער נאָך אַלץ קענן דער ,צוגרייטונגס"-פּראָגראַם.
|

,װאָסער גרונט האָבן די מיליאָנען מענטשן

װאָס מאַכן קוים אַ לעבן (װאָס

האָבן קוים אויף חיונה) ,װאָס זיינען אויסגעזעצט ...אַלערלײ ליידן פון הוננער
פאַר איר"( .דאָרט

און דערנידערונג ,ליב צו האָבן אַמעריקע און זיך איינשטעלן
8טער דעצ').
ש ,י ,.קענן דער מלחמה-געפאַר װאָס רוקט זיך וי א
דאָס אַרנומענטירט
'
החושכדיקע כמארע אויף אַמעריקע,
,אַלע זיינע כוחות ווענדט ער (װילסאָן) אָן כדי צו טרייבן אַמעריקע אין
די אָרעמס פון מיליטאַריזם ,נאַטירלעך ,ווען ער װאָלט זיך אָפן דערקלערט פאַר
אַזעלכן ,װי דאָס איז דער פאַל מיט (טעאָדאָר) רוזוועלטן ,װאָלט זיין אַגיטאַציע.
יתינדלעך צום
ניט געווען אַזױ געפערלעך ,וויי? דאָס אַמעריקאַנער פאָלְק איז פאמ
|

מיליטאַריזם"( .דאָרט ,סטער פעב' .)6191
,אַז דער קאַמף קענן מיליטאַריזם איז נויטװענדיק ...איז קיין צוייפל
ניט פאַר די ,װאָס ווילן זיך אַליין ניט פאַרבלענדן ,נאָך איז אַמעריקע ניט אין
נאַנצן מלחמה-משוגע"( .דאָרט91 ,טער אַפּריל),
ש .י .האָפט נאָך אַלץ ,אַז מע קען די מלחמה-געפאַר ,װאָס ער באַטראַכט וי
אַ מאַסן-פּסיכאָז ,אַ פעלקער-משונעת ,אָפּשרײען דורך אָנפירן אשַטאַרקע ענער-
:
|
גישע אַגיטאַציע קעגן איר צווישן די אַרבעטער אין אַמעריקע,
פ,ונדעסטוועגן ,אַז דאָס אַמעריקאַנער פאלק זאָל נאָך איצט אין זיין גאַנ-
,יין" !" צו דעם גאַנצן ווילדן פּלאַן פוך
צער מאַכט זיך דערהויבן און זאָגן זיין נ
אַרײינשלעפּן אַ פרידלעך לאַנד אין קריג ,װאָלט עס נאָך ,אפשר ,ניט שפּעט געווען".
(דאָרט-22 ,טער אַפּריל) .,עס איז דעריבער ,קיין אוֹרזאַך ניטאָ פאַר די פריינדר
פון פרידן ,פאַר די ווירקלעכע קעגנער פון דער מלחמה-משונעת צו פאַרצווייפלען...
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אבא

דאָס פאלק װעט זיך ,זיכער ,צוהערן צו זיי און האַנדלען אין זייער גייסט און ניט
אין דעם גייסט פון די רוזוועלטס"

(דאָרט3 ,טער

יוני) (רוזוועלט האָט אַגיטירט

|

פּאָך .אַרײינטרעטן אין קריג),

|

ע .װילסאָן ווערט נאָמינירט אויף דער קאָנווענשן פון דער דעמאַקראַטישער

פּאַרטיי פאַר אַ צווייטן טערמין .ש .י .קריטיקירט דעם אוסרעמאַקראָטישן פיר
|

פון .דער קאַנװענשן..

,זעט און באַטראַכּט אונדזער צדיק אין פּעלץ ,דעם מענטשן פון הויכע
אידעאַלן ,אונדזער פּרעזידענט װילסאָן ,דעם מענטשן װאָס האָט מיט אַזאַ אָנשטעל
באַקעמפט ד,עבםאָסיזם? אין פּאָליטיק ,און לאָזט גאָרניט אַרױיס דאָס ואָרט
העמאָקראַטיזם פון מויל ,זעט וי ער ,באָסעװעט? (באַלעבאַטעװעט) עס די גאַנצע
קאָנווענשן . .װ.וי די אַלע ,װאָס זיינען געקומען אַחין ,זיינען ניט מער ,וי פּופּן,
װאָס-גיבן זיך קיין ריר" ( .. .דאָרט71 ,טער יוני) און די פראַנע :ווער איז װילסאָן
אִיז :דָאךְ זייער א וויכטיקע .װילסאָן איז דאָך ניט אבי ווער ,פּראַקטיש אין ער
דאָהכּמעט דער אומבאַגרענעצטער הערשער אונדזערער ? עס איז דאָך ניט מענלעך
צו ליוקענען ,אַז ווען ער װאָלט נאָר געװאָלט ,װאָלט ער אונדז זייער לייכט געקענט
אַריינשלעפּן אין דער מלחמה אין אייראָפּע"( .דאָרט8 ,טער יולי),
5יש .י -האָפט נאָך אַלץ ,אַז װילסאָן װועט עס ניט טאָן ,און אַמעריקע וועט
געשאַנעװועט ווערן ,און דאָס מלחמה-אומגליק וועט זי פאַרבײיגיין און ניט אָנרירן.
ער און אַן אומקאָרעגירבאַרער אָפּטימיסט .כאָטש ער האַלט ניט ,אַז ,די שטים
פון פאלק איז די שטים פון גאָט" ,דאָך נלייבט ער נאָך אַלץ אין נעזונטן אינסטינס.

פּון די פאָלקסמאַסן און אין זייער שכל-הישר,
לעצטע

וואָך איז עס

געװאָרן

צוויי

בי

יאָר שוין,

וי די שרעקלעכּע

מלחמה,

די .בלוטיקסטע און די אומזיניקסטע ,האָט זיך אָנגעהויבן אין אייראָפּע .און
כאָטש אַזױי פיל מיליאַנען מענטשן זיינען אויסגעשלאַכט נגעװאָרן ,און באָטש במעט
נאַנץ .אייראָפּע איז פאַרוויסט ,דאָך גייט אָן די מלחמה מיט דער זעלביקער פריש-
קייט ,װוי מיט צוויי יאָר צוריק ,און צו פרידן איז .נאָך זייער ווייט"( .דאָרט ,פ9טע-
|
|
:
אויג').
עס איז וייט פון פרידן ,אָבער ער רעכנט ניט אַז אַ נייער רייכער שותף
+
װועט באַלד צוקומען צו אָט דעם בלוטיקן עסק ,און ער וועט זיך אַרײנװאַדפן אין
אָט דעם שפיכת-דמים-געשעפט סמיט אַלֶע זיינע אומאויסשעפּלעכע רעסורסן .און
אָט דער שותף װעט זיין אמעריקע אונטער דער פּרעזידענטנשאפט פון װילסאָנען
וועלכער -ווערט אויסגעקליבן אויף .אַ צווייטן טערמין מיט אַ פּלוראַליטעט פון

0

שטימען.

-

|

יי

יי

|

! דעם דריטן .פעבר'  7191מאַכט װילסאָן זיין דערקלערונג צום קאָנגרעס
ווענן; איבעררייסן דיפּלאָמאַטישע באַציאוננען מיט דייטשלאַנד .דעם 02טן פון
דעם'י;זעלביקן .חודש פאָדערט ער באַפולמעכטיקונג זיך צו באַנוצן מיט די באַ-
װואַפנטע כוחות .פון די פאַראײניקטע שטאַטן כדי צו באַשיצן אַמעריקאַנער רעכט
אויף .די ימען ,דעם 3טן אַפּריל פאַרלאַנגט ער אוױיטאָריטעט צו דערקלערן קריג

ש .יאַואַװסטי  ---זײן לעבן,

קעגן

דייטשלאַנד .דעם

קעמפן

און שאַפן

6טן פון זעלביקן

חודש

133

|

די

ווערט

קריג דערקלערט ,אין

חודש נאָוו'  7191האָט שוין אַמעריקע אַ גרויסע עקספּעדיציע-אַרמײ אין אײיראָפּע
אונטער דער קאָמאַנדע פון גענעראַל פּוירשינג,

אין פרילינג  7191ברעכט אויס די רוסישע רעװאָלוציע ,אוֹן רוסלאַנד גייט
כמעט וי אַרױיס פון קריג .האָט ,פּשוט ,קיין כוחות ניט זיך צו שלאָגן.
דעם 7טן נאָוו' קומט פאָר דער אומשטירץ פוֹן דעם קערענסקי-רעזשים .די
באָלשעוויקעס נעמען איבער די מאַכט און זיי זיינען אױיסגעשפּראַכענע קעגנער

פון פאָרזעצן די מלחמה,

| =מיט רוסלאַנדס אַרױסטרעטן אָפּיציעל פון דער מלחמה-קאַאַליציע ,בייט זיך
די גאַנצע סיטואַציע .דער גרונט אויף וועלכן ש .י .האָט פעסטגעשטעלט זיין קענ.-
גערשאַפּט צו קראָפּאָטקינס פּאָזיטיווער שטעלונג צו דער מלחמה ,דהיינו ,רוס-
לאַנדס רעאַקציאָנערער צאַרישער רעזשים ,פאַלט אין נאַנצן אֶפּ .,און עס אין גאַנץ
לאָניש אַז ער זאָל ,אונטער די נייע אומשטענדן ,ווען דער קריג ווערט געפירט
צווישן דעם יונקערטום-דייטשלאַנד און די דעמאָקראַטישע לענדער ,װוי פראַנקרייך

און ענגלאַנד ,זיך אַ בייג טאָן צו קראָפּאָטקינס שטאַנדפּונקט,
יוסף קאַהאַן װויל עס ניט פאַרשטײן און ער שרייבט:

,אַזױ ניך װי אַמעריקע
,פּאַ"ש").

אין אַריין אין קריג האָט אונדזער

זיך געשטעלט ,הינטערן

פּרעזידענט?

און אים

קיין צוריקהאַלט"*),
די הויפּטזאַך

צייטונג (די

אונטערגעשטיצט

אָן

|
װאָס האָט געװוירקט

|

און געמאַכט ש .י-ן צוֹ ענדערן זיין

שטעלונג איז ניט אַזױ אַמעריקעס אַרײנגײן אין קריג ,וי רוסלאַנדס אַרױסגײן
פוֹן קריג און פּטוד-ווערן פון צאַריזם .ש ,י .האָט מער ניט געהאַט קיין גרונט
ניט צו מסכים זיין מיט קראָפּאָטקינען ,אַן דייטשלאַנדס מפּלה װעט זיין אַ ברכה

|

פּאַר דער מענטשחייט= ,

|

,עס זיינען פאַרגעסן געװאָרן די אַלע אַרנומענטן װאָס די צייטונג (לייען
ש .י ,אין דער ,פאַ"ש"),

האָט פריער געברויכט

קעגן קראָפּאָטקינען ,אַלֶע פּרינ-

|

ציפּיעלע איינזיכטן און אויסרעבענונגען"( .דאָרט),

|

מיט דעם פאַלן פון דעם צאַריזם און רוסלאַנדס אַרױסטרעטן פון קריג זיינען

די הויפּט-אַרגומענטן װאָס ש .י .האָט אָנגעװענדעט קעגן קראָפּאָטקינען בטל
געװאָרן ,פאַרלאָרן זייער לאָגישן און עמאָציאָנעלן האַפּט .זיי זיינען ניט פאַרגעסן
געװאָרן ,נאָר צעשטויבט געװאָרן ,צעריבן געװאָרן אונטער די רעדער פון די נע-

שעענישן.

|

יי

| =מען קען ניט זאָגן ,אַז ש .י .האָט גלייך אָנגענומען װילסאָנס צונאַנג צו

דער פּראַגע פון פרידן .אָט װאָס ש .י .שרייבט:

|

|

יי

| = ,און װאָס איז פּרעזידענט װילסאָנס שטאַנדפּונקט אִין שייכות צו פרידן ?

דער זעלביקער ! דער פרידן ,װאָס זאָל געשלאָסן ווערן . ..מוז ברענגען גערעכ-
*)

יסף קאַהאַן ,צ"ב ,זי .623

|
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הייט
יון
י א
ריט
פקי
8טי

פאַר אַלֶע פעלקער,

ער מוז מאַכן

אַ ב א
צום

אַ סוף

גאָר רין
קריג

איבער.-

ווו יפּט ,און אַזאַ פרידן קען ניט דערגרייכט ווערן דורך פּאַליאַטיוון ,דורך האַלבע"
5מי טלען .די סיבח ,װאָס האָט געבראַכט דעם וועלט-אומנליק ,מוז אויסגעריסן ווערן
.ילסאָן גלייבט ,לכֹן ,אין קעמפן ביז צום ביטערן סוף . ..פּונקט
מיטן װאָרצל ,.װ
=

א

*ֹ
'

וי די באָלשעװויקעס גלייבן צוֹ קעמפן ביזן ביטערן סוף פאַר אַן אמתער רוסישער
רעװואָלוציע .אין דעם פּונקט הערשט אַ טשעקאַװע ענלעכקייט צווישן דעם באָל-
שעוויזם אוֹן דעם װוילסאָניזם , . .מיר זיינען ניט און קענען ניט זיין איינפאַר:
שטאַנען מיט ביידע ,ווייל מיר נלייבן ,אַז לויט די אומשטענדן אין רוסלאַנד קאָן
אַזא רעװאָלוציע  ...ניט אויסנעפירט ווערן ...,און פּונקט אַזױ ווייניק גלייבן
מיר איז מעגלעך אַן איײיביקער פרידן ,לויט די הערשנדיקע אומשטענדן אין דער

נאַנצער וועלט"( .דאָרט51 ,טער דעצ' .)7191
דאָ רעדט אין ש .י-ן דער רעאַליסט .ער זעט די אומדורכפירבאַרקייט פון
װילפאַנס פּראָגראַם וי אויך די אומפּראַקטישקײט פון לענינס פּראָגראַם ,װוי ער

האָט זי פאָרמולירט פאַר אַניטאַציע-צװעקן ,לשם דעמאַגאָניע ,אַ קונסט אין װעל
כער לענין איז געווען אַ נאָר געשיקטער

וירטואָז.

,פוֹן אַלע רעגירונגס-פּראָגראַמען ,װאָס זיינען לעצטנס פּאַרעפנטלעכט גע-
ואָרן ,מיט דער אויסנאַמע פון דער רוסישער ,איז די פון פּרעזידענט װילסאָן
מער דעמאַקראַטיש ,פאָרשריטלעכער און אין איינקלאַנג מיט די. ,,טענדענצן פון
דער צייט ,ער פאַרשטייט זיי בעסער ,דריננט אַריין אין זיי טיפער און ווייזט אַרויס
מער סימפּאַטיע מיט דעם פּראָגרעסיוון נאַנג פון די געשעענישן"( .דאָרט ,יאַנ'
2טער.)8191 ,
עס איז שווער ניט איינצושטימען מיט דער דאָזיקער באַהױפּטונג .װילסאָן
איז זיכער געווען פּראָגרעסיוער פון די איבעריקע שטאַטספּלײט װאָס האָבן געריסן
אַ פּאַס פון דער באַזינטער דייטשלאַנד און מיט זייער שלוםאָפּמאַך האָבן זיי
צוגעגרייט דעם באָדן פאַרן אויסברוך פון וועלטקריג נומער צוויי .װילסאָן האָט
,עלקער-ליג? פון וועלכער די ,פאַראייניקטע פעלקער" אין א מין
געשאַפן די פ
|
|
אָפּשטאַמלינג.
,ייטשלאַנד מוז כאַפּן איר מפּלה אויפן שלאַכטפעלד .איר איינציקער
ד
קעגנער ,װאָס קען האָפן זי בייצוקומען ...איז די גרויסע ,רייכע אומדערשעםּ-

קאָן מאַכן אוממענלעך פאַר דייטשלאַנד צו האָפן,
ר.יקע
מעע..
ַיק
אמער
לעכע אַ
צו גלייבן ,אַז זי קען וערן די הערשערין איבער דער וועלט"( .דאָרט89 ,טער מאַרץ),
דאָס האָט שׁ .י .געשריבן שוין נאָך דעם וי ס'זיינען באַקאַנט געװאָרן די רויבער-
באַדינגונגען פון שלום װאָס דייטשלאַנד האָט אין ברעסטליטאָווסק אַרויפנעצ-
דייטשלאַנד האָט
וואונגען אויף דער באַלשעװויסטישער רענירונג פון רוסלאַנד.
באַװויזן דעמאָלט אַז זפיאַרשטײט בלויז איין שפּראַך און דאָס איז די שפּראַך פון

שווערד און ביקס ,קאַנאָן און באָמבע,

|

|

ש.

יאַנאָװסקי

ויין לעכן ,קעמפן און שאַפּן

פינפטער

פייל.
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אינהאַלט  -פאַרצייכן

4

רעדאַקטאָר פון ,די גערעכטיקייט"

חי חישיי טיה היהש

 2ש .יאַנאָווסקי דער רעדאַקטאָר פון  ,די גערעכטיקייט"
 . 659 11י .מער וי אַ רעדאַקטאָר טי חי זטק הי יי יי 52:
ג . ש .ידם שטעלונג צום קאָמוניזם אין רוסלאַנד -- --
ד .ש .י .און די לינקע מנפח חי היה חשש .שייה שיש שיי שייה הי =

4

{376 --
9484 -? 082 --

564 -476 --

ש .י .ווערט מיטאַרבעטער אין ,פאָרװערטס? -- -- --

080 --

ש .ידם לעצטע ואָרן == == = שש חי חי שאה שי שי 422

986

ש .י .וי אַן איבערזעצער == דיי חישאי ישש הי יי

--

=

א.
שׁ .יאַנאָװסקי דער רעדאַקטאָר פון ,די גערעכטיקייט"
די אָפּאָזיציע פון די קאַמעראַדן װאָס זיינען געווען קאָנצענטרירט אֲרום
דער ,פאַש" .דערגרייכט איר קולמינאַציע-פּונקט .זיי זיינען פֿאַרביטערט קעגן
אים פאַר זיין פּאַזיטיווער שטעלונג צום קריג ,פאַר זיין שטיצן װילסאָנס באַרימטע
פערצן פּונקטן .דאָס איז פון איין זייט .פון דער צווייטער זייט געפינט ער זיך
אוגטער דעם דרוק פון דער מלחמה-צענזור ,װאָס בושעוועט ,פאַרװערט ,פֿאַרהאַלט
גומערן װאָס זיינען ניט נושא חן אין אירע אויגן .,און װי מעסיק ער זאָל ניט
זיין אין ײינע אויסדרוקן איז ער קיין מאָל ניט זיכער ,אַז דער אָדער יענער
אַרטיקל וועם דורכניין ,דאַמאָקלעס שווערד הענגט איבער דער ,פאַש" ,און אָט-אָט
;אָט זי זיך אַראָפּ :די ,פאַש" עקזיסטירט פון טאָג צו טאָג ,זי אין ניט זיכער
מיט איר חיות .די דראָאונג פון פאַרבאָט קען ווערן אַן אַקטועלקײט יעדן טאָג,
ש .יאַנאָווסקי קען די לאַנע מער ניט פֿאַרטראָגן ,אוֹן אַן מען האָט אים
פאַרגעליינט ווערן דער רעדאַקטאָר פון דער נייער אַרבּעטער-צייטונג װאָס .דער
פּראָפּעסיאָנעלער פאַראיין ,װאָס גייט אונטער דעם נאָמען א,ינטערנעשאָנאַל ליידיס
נאַרמענט ואֵיי קערס יוניאָן" (אינטערנאַציאַנאַלער פרויען-קליידער אַרבעטער-פאַר-

איין) ,גייט אַדױסגעבן ,האָט ער עם אָנגענומען מיט װייטאָג פאַרן שיידן זיך מיט
דער ,פּאַ"ש" ,װאָס ער האָט רעדאַקטירט גאַנצע צװאַנציק יאָר און מיט פּרײך
װאָס ער קרינט אַזאַ װויכטיקע שריפטלעכע טריבונע ,פון וועלכער ער װעט קענען
דיידן צו אַ גרויסן לייענער-עולם פון בערך אַ פופציק טויזנט ,און צו וועלכער
די צענזור װועט ניט האָבן די חוצפה צופיל זיך צו טשעפּען ,אַזױי אַזן איר עק-
זיסטענץ איז פאַרזיכערט אי פינאַנציעל און אי פּאָליטיש.

נאָך זייענדיק רעדאַקטאָה פון ,אַ"פ" האָט ש .י .נאָכגעפאָלגט מיט דער פאַר-
אינטערעסירטקייט פון אַן אינעװוייניקסטן פּראָפּעסיאָנעלן אַרבעטער-פאַראיין-פירער
יעדן דעטאַל פון דער אַרגאַניזירטער פאַך-אַרבעטער-באַװעגונג ,דאָס איינענע
און נאָך מיט מער פלייס װאַכזאַמער באַאָבאַכטונג און איבערגעגעבנקייט ,האָט
ער געטאָן פאַר די אַלע צװאַנציק יאר פון זיין רעדאַקטירן די ,פאַ"ש" .אַזױ אַז
דער איבערגאַנג פון אַן אױיסגעשפּראָכענער אַנאַרכיסטישער שריפט ,װאָס איז פאַר
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אַ צייט געווען בפירוש באַצײיכנט וי אַן אַנאַרכאָדקאָמוניסטישער אָרנאַן ,צו אַ ציד
טונג פון אַ פּראָפּעסיאַנעלן פאַראיין ,צו פאאַַך-זשורנאַל האָט פאַר אים ,בנוגע באַ-
האוונטקייט ,אינפאָרמירטקייט ,אויסגעבונדנקייט מיט איינצלחייטן פון שניידער-פאַך
ניט פאָרגעשטעלט קיין באַזונדערע שוועריקייט .אים אין לייכט אָנגעקומען צו ווערן.
פון אַ ,גענאָסע ירעדאַקטאָר? אַ  ,כרודער-רעדאַקטאָר" ,װי צביון האָט אים אַרינ-
געקיבעצט .ער האָט זיך פילייכט ,אדאַנק זיין מעסיקער ,מיושבדיקער שטעלונג
װאָס ער האָט גענומען צו פיל פּאָליטישע און עקאָנאָמישע פראַגעס װאָס זיינען
געשטאַנען אויף דער טאָנ-אָרדענונג אין  9191זיך מער געפּאַסט פאַר אַ ברודער-
רעדאַקטאָר? װוי פאַר אַ גענאַסע-דעדאַקטאָר? ווען מיטן ואָרט באַצײכנט אַ הונ-
דערט פּראָצענטיקער ,פּלאַם-פייערדיקער רעװאַלוציאָנער ,אומקאַמפּראָמיסלעכער
אַנאַרכיסט-קאָמוניסט,
8? 5
7
י
עס איז געווען אָנגענומען אַ רעזאָלוציע נאָך אין  4191אויף דער קאַנװענשן
אין קליװולאַנד אַרוסצוגעבן אַן אָרנאַן פון דער  ,אינטערנעשאָנאַל ליידיס גאָרמענט
וואוירקערס יוניאָן" אין דריי שפּראַכן ,יידיש ,ענגליש און איטאַליעניש כדי זיך
דורכצורעדן מיט די מיטנלידער װאָס האָבן געהערט צו דריי פעלקערשאַפטן און
געברויכן פאַר זייער אויסדרוק-מעדיום דריי לשונות,
שׁ .ידס אָננעמען די רעדאַקטאָר-שטעלע אין דער ,גער עבטיקייט" איז אוים-
גענומען געװאָרן פון די פּראָמינענטע טוערס פון דעם פאַראיין מיט גרויס באַ-
גייסטערונג .ש .י:.האָט ביי יענער צייט זיך שוין ;אַנג דערװאָרבן א נאָמען פון
אַ זייער באַנאַבטן פּובליציסט אוֹן אַ געשיקטן רעדאַקטאָר ,אַ היפשע צאֶל גראַ-
אין דער
טולאַציעס זיינען צונעשיקט געװאָרן און זיי זיינען פאַרעפנטלעכט געװאָרן
ג,ערעכטיקייט?.
|
אָט װי ברוך װלאַדעק ,דער פֿאַרװאַלטער פון ,פאָרווערטס" ,דער נאָר
באַנאַכנטער רעדנעד און פּאַעטיש-אינספּירירטער שרייבער דריקט אויס זיין צו-
פרידנקייט און זיין גראַטולירונג ,אין וועלכער ער טוט אַריין אויך זיין קורץיגע-
פאַסטע אָפּשאַצונג פון ש ,י;,

י

|

,ש .יאַנאָווסקי ,דער רעדאַקטאָר פון דער נייער צייטונג ,האָט װוי דער רע-
דאַקטאָר פון דער ,פאַ"ש" ,װי אַ רעדנער און אַ שרייבער ,פיל געהאָלפן צו

סטימולירן זעלבסטשטענדיקייט פון געדאַנק אין אונדזער עפנטלעכן לעבן ,אַ סך,
אַ סך יאָרן האָט ער געשעצט די פּריווילעניע צו האָבן דאָס רעכט צו אַן איינענער
מיינונג און זי אַרױיסצוזאָנן  , ,,זאָל אים נאָט העלפן ,רבש"ע ,און ואָל ער האָבן
יי
אַלע אונדזערע װינטשעװאַניעס ,ב .װלאַדעקײ*).
הפּנים אַז װלאַדעק װאָס אין גוט באַקאַנט מיט די שווערע אננעלענגהייטן-
און מכשולים װאָס ארַעדאַקטאָר פון אַזאַ שריפט קומט אויס אויסצומיידן ,באַ-

גרייפט אַז פאַר ש ,יי,י-ןװועט די אַרבעט ניט זיין גאָר לייכט ,און כדי ער זאָל זיך
קענען מיט איר ספּראַוען ,וועט ער דאַרפן אָנקומען צו איבערנאַטירלעכע כוחות,
צום גאָטלאָזן נאָט ער זאָל אים היטן און באַשירעמען ,נעבן קרעפטן און געדולד ,

-)* -

אגערעכטיסײט" ,יאַצִי דו.9191 ,

ש.

יאַגאָטסטי

 ---זײן

לעבן,

טן

קעמפן

933

שטפן

דריקט זיך אויס בענדזשאַמין שלעזינ-
לןעך
כאו
ַש:
אאַאי
זאָז
ער ערדיש פּר
מי
+
גער ,דער פּרעזידענט פון דער ,אינטערנעשאָנאַל? ,װאָס אונטער זיין דירעקטער.
חשנחה וועט עס ש .י-ן אויסקומען צו דערפילן זיינע רעדאַקטאָר-פליכטן,
פאַרן רעדאַקטאָר פון אונדזער
גון
יצ
רען.
קונג
ג,ליקלעכערווייז איז .אונדז געק
וועכנטלעכער צייטונג ,גערעכטיקייט" ברודער ש .יאַנאָווסקי ,דעם .זייער .פעאיקן
פּובליציסט אוֹן כמשך .פון אַ סך יאָרן דער רעדאַקטאָר פון דער ,פא"ש")= ,

עזינגערן
שבליי

איז ש .י .אַ /ברודעד",

אַן איינענער.

און ער גיט די

אַרבעטער ,די מיטנלידער פון אינטערנעשאָנאַל ,אַריין אין נדן" יאַנאָווסקיס סטאַזש
פון אַ רעדאַקטאָד פון אַ ראַדיקאַלער צייטוננ ,אַזױ אַז זיי זאָלן האָכן פולן צוטרוי
צו אים און זיך צוחערן צו זיין  װאָרט בנוגע די פאַרשיידענע שריט װאָס דעם

|

פאַראיין װעט אויסקומען צו מאַכן,
,אונדזער אָרנאַן ,נערעכטיקייט"

די

קומט .אויף דער וועלט אין אַ שעה,

וען

איינער פון אונדזערע גרעסטע לאָקאַלן ,די ווייסט-און דרעסמייקערס-יוניאָן ,מוש-
טירט איר מיטגלידערשאַפט צום קאַמף צו באקומען גערעכטיקייט און גלייבט
מיר ,פריינד און חבר ,ש .יאַנאָווסקי ,אַז איך בענטש די מינוט ,ווען מִיר האָבן
געקראָגן פון אייך די צושטימוננג ,אַז איר װועט נעמען אויף זיך די אויפנאבע צו
רעדאַקטירן אונדזער ,גערעכטיקייט" *=*) די באַנהיסונג קומט פון א .באַראַץ ,דער
סעקר'דטרעזשורער (טעקרעטאַר-קאַסיר) פון דער אינטערנעשאָנאַל ,נאָר אַ הויכער
י
כאאַמטער פון פאַראיין,
װאָס

שייך די ליטעראַרישע

פאַר מיר

זייט פון דער צייטונג אין אינעריק

צו ליידן ,פּשוט דערפאַר ,ווייל דער רעדאַקטאָר פון דער צייטונג איז אַזעלכּער,
װאָס איז איינער פוֹן אונדזערע בעסטע װאָס מיר האָבן אין דער יידישער אַרי
בעטער-וועלט" *=*=) .,דאָס איז אַ קורצער אויסצוג פון א גראַטולירונג אונטעהי
געשריבן פוֹן ישרא? פיינבערנן ,פּרעזידענט פון דזשאינט באָאַרד קלאָאַקמײיקער
יוניאָן,

ניודיאָרק.

מיר

ברענגען

-

אויך אַן אויפצונ

,

פון דער באַגריסונג

2

װאָס מאָריט

ץק .

זינמאַן.,

דער ,דזשעגעראַל מענעדזשער" (אַלגעמיינער פאַרװאַלטער) פון דזשאינט באָאַרך
פּון קלאָאַקמײיקערס יוניאָן ,ער ,זייענדיק אאַןנאַרכיסט,
גענאָסע ,און ער דערװאַרט

רופט שוין ש .ין אָן

אַן דער רעדאַקטאָר פוֹן דער נייער שריפט וועט זי

אוועקשטעלן אויף דגעערהעריקער

חייך פון ראַדיקאַליזם

דאָס מיינט ,אַז ער

וועט זאיַריכערהײיבן איבער די טאַנדטענלעכע פאַך-אינטערעסן און װועט העלפן
דערגרייכן דעם גרויסן ענדציל ,װאָס אַ  -ראַדיקאַפיגעשטימטע אַרבעטער-באַוע-

נונג דאַרף האַלטן פאַר דאיויגן,

נצער
נןא דַער
דהיינו דעם איבערבוי פו

שאַפט אויה מער ראַציאַנעלע און מער יושרדיקע

 )5דאָרט,
8א)
אט

פאָרט.

דאָרט.

געזעל/ -

יסודות ,אין קורצן ,אויף יערן.

|
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אבא

גאַ הרין

טריט און שריט אין זינען האָבן דעם אוניווערסאלן פארשריט פון דער גאָרער
מענטשהייט.
אָט װאָס ער שרייבט:

,די נערעכטיקייט װעט זיין דער לערער און ווענווייזער פון די אַרבעטער,
וועט זיי פירן צום וייטערדיקן פּראָנרעס פון דער מענטשהייט ,איך באַגריס דעם רע-
דאַקטאָר פוֹן אונדזער נייער צייטונג ,גענ' ש .יאַנאָווסקי .ער איז זיכער די פּאַסיקע
פּערזאָן צו רעדאַקטירן אַזאַ וויכטיקע אַרבעטער-צייטוננ .שטייט אויף דער ואך
פון אונדזער ניי-נגעבוירן קינד ,נענ' יאַנאָווסקי ,און דער דערפאָלנ פון אונדזער

ציל איז געזיכערט"( .דאָרט)

:

און דאָס איז געווען ,לויט וי ש .י .שאַצט אִפּ די שריפט .אָט װאָס ער
האָט געשריבן נאָך פיר יאר פון איר עקזיסטענץ אונטער זיין רעדאַקציע,
מיר קענען נאָר זאָנגן גאַנץ געװויסנהאַפט אַן אַלְץ װאָס איז נאָר מענלעך
געווען פאַר די ,נגערעכטיקייט" צו העלפן דער ,אינטערנעשאַנאַל? אין אירע
קאַמפן ,איז געטאָן געװאָרן .און סיר קענען צוזאָנן צוֹ בלייבן אַזױי נעטריי און
איבערנעבן די אינטערעסן פון דער ,אינטערנעשאָנאַל? אויך אין דעם קומענדיקן
|
|
יאר ",)+
אינטערעסאַנט איז צו לייענען װאָס ש .י .האָט אונדז צו זאָגן וועגן דער
אויפנאַבע פון דער שריפט ,וי ע ר שטעלט זי זיך פאָר; אָט װאָס ער שרייבט אין
,ון רעדאַקטאָרס נאָטיצביב;"9
זיין פ
,די צייטונג מוז ווערן פאַר דעם לייענער זיין פריינד ,זיין חבר ,זיין ווענ-
יוייזער ,זיין מויל ,זיינע אוינן און זיינע אויערן ...איך טיין ,אַז די צייטונג
זאָל פאַרשטאַרקן זיין קראַפט צו זען ,צו הערן ,צו רעדן ...איצט הייסט עס קאַמף
(מע האַלט אין מיטן אַ סטרייק) ,קאַמף און ווידער אַ מאָל קאַמף ...אָדער דאָך
כין איך זיכער ,אַז אין צווישנצייט װועט עס געליננען צו מאַכן אונדזער צייטונג
אַזױ לעבעדיק ,אַזױי אינטערעסאַנט ,אַזױי אוסמבאַדינגט נויטװענדיק פֿאַר דעם
לייענער ,אַז פון נים לייענען זאָל נאָר קיין רייד ניט קענען זיין ....ווען איך
שרייב ,לייענער" ,מיין איך אויך די לייענערין; ווען איך שרייב אַרבעטער מיין איך
אויך די אַרבעטערין ,ווען איך שרייב מענטש ,האָב איך אין מיין געדאַנק ביירע נע-
שלעכטער גלייך ,װאָס ,לויט מיין מיינונג ,זיינען ניט אויף אַ האר ערנער אָדער
בעסער איינע פון די אַנדערע ...כדי די צייטונג זאָל געלייענט ווערן ,מוז זי זיין
פֿאַר דעם לייענער העכסט אינטערעסאַנט אין דעם בעסטן זינען פון װאָרט .די
צייטונג .מוז ווערן . ..דער קלאָרער ,ריינער שפּיג?ל פון דעם גייסטיקן ,קערפּער-
לעכן ,עמאַציאָנעלן ,סאַציאַלן לעבן פון יעדן מיטגליד פון דער גנרויסער ,אינ-
טערנעשאָנאַל"**).
ש .י .װאַרפט זיך אַריין מיט נוף און נשמה ,מיט אַלע איברים און חושים,
*)
*)+

דאָרט ,פטער יט .3291
ראָרט ,דוטער יאַני.9191 ,

זײן לעב

ישאַ.באָװסטי 
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קעמפן און שאַפן

יאָניזםן ער קנעלט מיט זיין עולם אַלף-בית ,ער פילט זיך גוט ,ער איז אין
אין יונ

זיין עלעמענט .ער האַלט ,אַזױ צו זאָגן ,זיין פילבאַרן פינגער אויפן דופק פון אַ

קאָלאָסאַלן קערפּער ,אַ קערפּער מיט הונדערט טויזנט לייענענדיקע אויגן.היפּש

פאַרשטייט זיך ,פּריידיקט ניט אין דער נייער פאַכשריפט קיין אַנאַרכיזם,
ער,
צופיל טאַקט ער זאָל באַניין אַזאַ פעלער .ער פּריידיקט ריינעם
ש .י .פאַרמאָנט
ַקראַטיע אין טיפערן פּשט פון װאָרט ,וכדומה אלפביתישע זאַכן.
יוניאָניזם ,דעמא

,מיר האָבן געפאַסט ...אַ באַשלוס אֶנצוהייבן פון דאָס ניי מיטן אַלףי
|

/

בית" (דאָרט03 ,טער מאַט).

מיט איין װאָרט ,ש .יאַנאָווסקי װערט באמת

דער עכטער ,ברודערירע"

ו די קאַנװוענשנס (צוזאַמענפאָרן) ,ער גיט כאַראַקטעריסטי
דאָקטאָר" .ער פארט צ

רעטלעך פון די הויכע באַאַמטע ,פון די װיצע-פּרעזידענטן פון
קעס ,פּען -פּאָרט
נעשאָנאַל .מיט איין װאָרט ,ער שווימט און נורקעט אין די ניט צר
דער אינטער
טיפע יוניאָן-װאַסערן.
צייט

אָבער אין דער אייגענער

ער געטריי

בלייבט

צו זיין געשמאַק

פֿאַר

טור ,ער ווי? באין-אופן ניט אַז די ,גערעכטיקייט" זאָל אונטער זיין רע-
ליטעראַ
ישער האַנט ווערן אַן ענג פאַכצייטונגל .ער האָט אין איר די ?יטעראַ-
דאַקטאָר
רישע אָפּטײלונג,
האַלטן מיר יאָ פאַר געבן פּלאַץ אין דער צייטונג פֿאַר דעם סאָרט
װ...
װאָס זאָל זיין גלייכצייטיק אי אָנגענעם און אי נוצלעך .מיר האָבן
ליטעראַטור,
זיך שטענדיק

געמיט

אונדזער

דורך

אָפּקלייב

צו דערגרייכן

אָט דעם

ציל"=).

האַנדלונגען וועגן באַרימטע היסטאָרישע פרויען ,דערהויפּט דיכי
ער דרוקט אָפּ
ריבן פון ד"ר אסתר פֿוריע .ער פאַרעפנטלעכט אַ סעריע אַרטיקלען וועגן
טערינס ,געש
אַמעריקאַנער דיכטער .נאַניץ אָפּט באחנט דעם נומער אַ ליד ,אַ דערציילונג ,און
נע ,אַ פעליטאָן ,אַן איבערבליק איבער אַ דראַמע ,אַ טעאַטער-אױיםי
מער וי איי
פירונג ,אַ בוך .אין דער הינזיכט האַלט ער אָן די טראַדיציע

פון דער ,פאַ"ש".

רייפט נאַנץ נוט ,אַז די ג,ערעכטיקייט" דאַרף ניט זיין ענלעך צו דער
הגם ער באַנ

אַנאַרכיסטישער

וועכנטלעכער

שריפט:

דער

לייענער-עולם

איז אַ פיל נרעסערער

און היפּש אַן אַנדערער ,אַ מער עמכדיקער.
אָט װאָס ער זאָנט ווענן אָט דעם פּרט:
אונדזער אַמביציע איז ,אַז אונדזער גייסטיק קינד ,אונדזער  בזקונים ..
האָבן זיינע גאַנץ באַזונדערע אייננשאַפּטן ,וי זיין ברודער .מיר ווילן ניט
זאָל

יז צווילינג ,פון וועלכן איינער זאָל זיין ענלעך צום צווייטן ,אַז מע זאָל
האָבן קי

זיי קוים קענען דערקענען .מיר ווילן אַז יעדער פון זיי זאָל זיין גרויס און גייסט-
|
דייך און פון גרויסן נוצן -- ,יעדער אויף זיין געביט"*"*).
ס איז אַ ברוכשטיק אַרױיסנענומען פון קורצע ,שמועסן צװישן דעם
דאָ
)5

דאָרט ,סוטער

*+ײ)

וכטער

דאָרט,

אֶקט'.
יאַוֹאַו.
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רעדאַקטאָר און די לייענער" ,װאָס איז געווען א מין במקום פון דעם ,בריווקאַסטן"
װאָס ש ,י .האָט אַזױ זאַלצעדיק און פעפערדיק אָנגעפירט אין דער ,פאַ"ש".
ש ,י ,באַמֿיט זיך מיט אַלֶע כוחות צו דינען די טאָניטעגלעכע עקאָנאמישע
אינטערעסן פון די אַרבעטער ,אין דער קעגנװאַרט אָבער װויל ער אויך אָנגיין מיט
דער אַרבעט פון קולטיווירן ,פאַראײידעלן דעם נעשמאַק פון די אַרבעטער ,פֿאַר-
שאַרפן זייער חוש פאַר שיינקייט ,פאַר אַ קונסטווערק ,מיט אַנדערע ווערטער,

בעת ער פלייסט זיך זיי צו קאָרמענען מיט ברויט און פּוטער אין בוכשטעבלעכן
פּשט פון װאָרט ,וויל ער זיי אויך געבן פאַרזוכן דעם טעם פון מן װאָס פאַלט
פון עסטעטיק-הימל  . . .ער פילט זיך מער וי צופרידן ,כמעט נליקלעך אין די
מאָמענטן ווען אים שיינט אַז ער דערפילט אָט די דאָפּלטע שליחות מיט גרויס
אחריות און מיט ניט קיין קליינעם דערפאָלנ, .מיר דענקען ,..אַז די גערעב-
טיקייט? איז ווירקלעך דאָס בעסטע װאָכנבלאַט װאָס איז ווען דערשינען אין
|
|
אַמעריקע? (דאָרט4 ,טער יאַני .)4291
אַ צאָל לייענער האָבן אַלץ געמיינט ,אַז ש .י .דער געוועזענער

גאר פרייער

,ערעכטיסייט",
רעדאַקטאָר פוֹן דער ,פאַ"ש" ,קען זיך ניט פילן פריי אין דער נ
װאָס איז אַ פאַכשריפט און ווערט קאַנטראָלירט פון אַ פּראַפּעסיאַנאַלן פאראיין,
ויאָס קען זיכער ניט נאָכקומען די מאַקסימאַלע פאַדערונגען װאָס ש .י .שטעלט,
מן-הסתם ,צו אַן אַרבעטער-באַװענונג ,און זיי האָכן עס אים געזאַנט ,אַנדערע
מיט מיטלייד ,אַנדערע מיט אויפפאָדערונג ,וי זיך רייצנדיק מיט אים.
ער ענטפעהט זיי און פאַרזיכערט זיי ,אַן ער אין אין גאַנצן פריי אין ויעם
אָפּקלײיב פון די אַרטיקלען װאָס ער נעמט אָן ,װוי אויך אין זיינע מיינוננס-ארויט-
זאָגעכצן .אָבער זיי נעמען זיין ענטפער ניט אָן פֿאַר גוט נעלט און זיי פרעגן
אים ווידער און נאָך אַ מאָל .זיי שטעלן זיך אַלְץ פֿאָר אַז ער נעפינט זיך אין
דער לאַנע פון אַ שיינעם זינגפוינל אין אַ שטיינג .אָט וװאָס ער שרייבט אין זיינע
קורצע שמועסן".
,דער איינציקער באַלעבאָס אין דער ,ג,ערעכטיקייט" איז דער דעדאַקטאָר ,ער
װאָלט קיין מאָל ניט אָנגענומען די שטעלע ווען ער װאָלט ניט געקענט האָבן די
פולע פרייהייט אויסצודריקן און פֿאַרטײידיקן פֿראַנק און פריי װאָס ער דענסט...
גיט נאָר אין דרעערדאַקטאָר פריי ,נאָר אויך יעדער ואָס האָט אַ מיינונג און קען
זי מער אָדער ווייניקער אויסדריקן און פאַרטײידיקן קען פראַנק און פריי באַנוצן

זיך מיט די שפּאַלטן אין דער ,גערעכטיקייט"*).
אין דער דריטער

ער רעדט וענן רעדאַקטאָר
זיך אָן ביים אייגענעם נאָמען:
נייי =קיין העכערע וי יאַנאָװסקי אין דער צייטונג זיינען ניטא""=).
יאָ*,י ,מיר זיינען פאַרקויפט מיט לייב אוֹן לעבן צוֹ דעד אינטערנעשאַנאַ.

)5

*)5

דאָרט,

12טער

פעברואר.

1אָרט ,פוטער איגוסט,

.1791

פּערזאָן ,אפילו ווען ע- -ופט

ש.

יאגטוטעי

---

זײַן לעבן,

קעטפן

35

טאַפן

אט

מיר דינען פיט אַלע אונדזערע כוחות ,מיט אַלע אונדזערע פעאיקייטן; מיט אוֹגר-
זער גאַנצן פרעסטיזש פון יאָרן און יאָרן איבעדגעגעבנקייט צום ...אונטער-

|

דדיקטן און פאַרבלענדעטן אַרבעטער? (דאָרט4 ,מער פעברי),

ער דערלאָזט בשום אופן ניט צו דעם געדאַנק אַז אין דעד ,גערעכטיקייט"
קומט אים אויס צוליב וועלכע עס איז איינננוצלעכע איינזעענישן צוֹ פאַרבייגן
זיינע ראַדיקאַלע פּרינציפּן .ש .י .באַהױפּט מיטן פולן מויל ,אַן ער האָט אַהערצו
אין דער גערעכטיקייט" געבו ראַבט מיט זיך זיין גאַנצע אינטעגריטעט און זיין
נאנצן פֿאַנגדאָריקן סטאַזש און פרעסטשש פון אַן אומדערמידלעככן; ריטער-
קעמפער פאר דעם באעװולהטן אַרבעטער ,באַעװלהטן און שטומען ,ש .י .וויל אַז

|

יי

דער אַרבעטער זאָל זיך פיפן פריי אין דער ,גערעכטיקייט".

,יר האָבן דווקא זייער גערן אַז די אַרכעטער זאָלן זיך באַטײליקן אין
מ
עדער זאַך ואָס אינטערעסירט זיי .די ,גערעכטיקייט" איז דער אַרגאַן דורך
י

יי

וועלכן אויך דער אַרבעטער זאָל קומען צום װאָרט".)+

שנא

מער

6

ידי

א

רעדאַקטאָר

ם  123יאַנואַר  9191איז דערקלערט געװאָרן אַן אַינעמײנער סטרייק.
פיט
יי
יו
די אַרבעטעל .פאַרלאָזן די װאַרשטאַטן.
י ש .י .האָט אין צווייטן נומער פון דער  ,גערעכטיקייט" אַ צורוף און גליק-

פטרייקנדיקער ליידיס ווייסט-מאַבער".

,ו די 0
וואונטש" ,צ

| ,דרי זאַכן דאַדפן אָפּגעהיט װערן .1 :אחדות ,אייגיקייט ,אַלע צוזאַמען;
איר מוזט האָבן דעם פולסטן באַדיננלאָזן צוטרוי צו אייערע פירער ,צו די צו

וועמען איר האָט אַפֿיין אויסדערוויילט צו .פירן אייך אין קאַמף;  .8בראַו און
זייט אין אייער קאַמף ,אָבער בראַװוקייט און מוטיקייט

מוטיק

גייט ניט האַנט

אין האַנט מיט משונחדיקן געפּילדערי,
טיטווענדיק פאַר אַ זיגרייבן קאַמם"*ֿ*).
ונו
די דריי באַדינגונגען זיינען
,ער זיג
| אין דריטן נומער שרייבט שוין רער דעדאַקטאָר אונטעד דעם קעפּל ד
|

פון די מענער שניידער":
,איר בראַװע קעמפער

ווייסט דאָך ,אַז אפילו  4שעה

א ואָך .צו זיין פאַר-

רונגענע אַרבעטער איז ניט קיין גרויסער גליק ,ניין ,מיר .קלייבן זיך צו יענער הייך,
וואו אַלֶע זיַנען אַרבעטער ,אָבער קיינעד ,קיינער מער קיין געדונגענער".)*?5
*)
+א)
צאא)

דאָרט8 ,טער אהױגי ,פופוי

דאָרט82 ,מער
דאָרט ,ו3טער

יאַב.
יאַטאַר.

-

--

גאָ רדין

אבא

 4שעה אַ װאָך אַרבעטן איז נאָר אַ גרויסער געווינס ווען מע געדענקט
אַז אין אַ גרויסער צאָל װאַרשטאַטן האָט מען אין  0091געאַרבעט  08שעה ,און
אין  9091-0191האָט מען אויסגעקעמפט אַ9פ-שעהדיקע אַרבעטסװאָך,

אָבער ש .י .װיל האַלטן פאַר די אויגן פון די קעמפנדיקע אַרבעטער דעם

ענדציל ,די פולשטענדיקע לייזונג פון דער אַרבעטער-פראַנע דורך דעם כבלוכי
אָפּשאַין פון געדונגענשאַפּט .אַ מענטש האָט ניט קיין רעכט צו דינגען אַ צווייטן

מענטשן ער זאָל אַרבעטן פאַר אים .אַרבעטן דאַרף מען ,אַרבעטן מוז מען ,קיין
ווירטשאַפט אָן אַרבעט קען ניט עקזיסטירן ,אָבער אויב אַרבעט איז נייטיק דאַרפ}
ש. .
אַלע אַרבעטן ,אָבער קיינער דאַרף ניט זיין קיין געדונגענער אַרבעטער.
אונטערשטרייכם אַז אין קאַמף פאַר דעם אויסבעסער פון די באַדינגוננען פון
געדונגענער אַרבעט ,דאַרף דער אַרבעטער ניט אַרױסלאָזן פון געראַנק אַזן די אלע
הנחות,
דערלייכטערונגען װאָס ער דעראָבערט דורך דעם קאַמף זיינען בלויז
פּאַליא
ַ
ט
י
ו
ו
ן
,
ב
ע
ת
ד
ע
ר
ע
נ
ד
צ
י
ל
ב
ל
י
י
ב
ט
א
ו
מ
ג
ע
ע
נ
ד
ע
ר
ט
 -די לחלוטנדיקע אַבאַ-

ליציע פון דעם סאַלאַריאַט ,פון דער געדונגענשאַפּט-סיסטעם ,אויף וועלכן עכ

האַלט זיך ,װי אויך אַ פונדאַמענט ,דער נאַנצער קאַפּיטאַליסטישער איינשטעל,
מע זעט ,אַז ש .י .איז נאָך אַדורכנענומען מיט דעם גייסט פון קאָנסעק:
ווענטן ראַדיקאַליזם אָדער אַנאַרכאָדסינדיקאַליזם .ער נלייבט נאָך ,אַז אַ פּראָ-

פּעסיאַנעלער פאַראיין קען פאַרפאָלגן ,קעמפן פאַר .רעפאָרמען און דאָך זיך ניט

אָפּקילן צום אידעאַל פון דער סאַציאַלער רעװאָלוציע ,ניט ווערן גלייכנילטיק צום
באַשטרעב פון אַ דורכויסיקן איבערבוי פון דער גאַנצער װירטשאַפט אויף נייע
יסודות פון גלייכחייט פאַר דעם אַרבעטער-פּראָצעס; אַלע  --אַרבעטער ,אָבער.
קיינער איז פון קיינעם ניט געדוננען.

| = מיט זיין לעבעדיקן ענערגעטישן װאָרט העלפט ש .י .מאָביליזירן די אַר-
בעטער פאַר זייער קאַמף ,ד"ה פאַר דעם סטרייק ,ער דערמוטיקט זיי בעתן קאַמף,
ד"ה ...סטרייק פאַר אַ קירצערער אַרבעטסװאָך און העכערן לוין ,און ער באַנריסט
זי מיטן זיג ,ווען דער סטרייק אין געוואונען .בקיצור ,ער איז תמיד מיט די

אַרבעטער און מיט זייער יוניאָן ,ער איז אין די ,רעכטע געדיכטע" ,זיין װאָרט

ווערט טאַט ,זיין יעדער זאַץ מוז ווערן אַקציע,
אונטערן

קעפּל ,צו דער

מאַנטיק"-שרייבט ש .י
קיינער

און קיינע

ריזיקער

פּיקעט-דעמאַנסטראַציע

|

|

טאָר ניט פעלן

צו דער

דעם

קומענדיקן

קומענדיקער

דעמאַנסטראַציע

מאַנטיק פרי .עס אין אַ גרויסע געלעגנהייט און עס װאָלְט געוען אַ זינד צו
פארפעלן .געדענקט ,בראַווע סטרייקערס און סטרייקערינס ,אַז די װאַנט ואִם
האָט אויסגעזען ערשט מיט פִּיר װאָכן צוריק אַזױ פעסט ,שאָקלט זיך ,ברעקלט זיך,
נאָך איין נוטן שטויס און די צעפּרוכניעטע װאַנט (דער װידערשטאַנד פון אַרבעטס
געבער) מוז איינפאַלן ,טאָ זאָל די דעמאָנסטראַציע פון קומענדיקן מאַנטיק זיין אָט
דער גרויסער ,דער אַלץ-באַזיננדיקער שטוים"*).
|

*)

דאָרט41 ,טער פעברואָר.

|

ש.

יאַנאַװסהי

.

וײן לעבן,

קעמפן

אט

יט

שאפן

אין יעדער קעמפנדיקער יוניאָן-אַקציע נעמט ש .י .אַ טייל מיט זיין שטאַרקן
װאָרט .ער האַלט אָבער ניט ,אַז ער ניצט שרייענדיקע פראַזן ,און ער איז גערעכט,
ווען אַ.װאָרט רופט צו האַנדלונג און באַקלײידט זיך גלייך אין האַנדלונג אין אַ
אַליין טאַט ,ווירקלעכקייט ,ממשות ,אונטערנעמונג,
ווערט
מאַסן -טועכין
ש .י .פילט זיך ניט וי אַ שרייבער אַ פראַזן-פלעכטער ,נאָר װי א קאָמאַנדיר
װאָס פירט אַן אַרמײ און דערמוטיקט זיי ,די קרינער ,רופט און װועקט מיטן
שטאַרקן װאָרט צום שטאַרקן העראָאישן אֶנֹנריף אויף די פּאָזיציעס פון שונא
|
װאָס מוז באַזינט ווערן.

האָט דעם

,מיר דענקען ,אַז איין קליינער פאַקט ריכטיק איבערגענעבן,

ווערט פון טויזנטער הייסע שרייענדיקע פּראַזן ,װאָס האָבן אויף די מייסטע מענטשן
מער קיין ווירקונג ניט .אַמאָל אפשר האָט עס געטוינט ,מענטשן זיינען געווען
ייננער ,פאלנלעך ,נאַאיווער ,נאַרישער ,האָבן זיי זיך געלאָזט מיטרייסן פון אַ
שטאַרקן װאָרט אָבער דאָס נייט ניט מער היינטיקע צייטן .יאָ ,די אַגיטאַציע איז

י
|
|
אױיסגעשפּילט? (דאָרט" ,קורצע שמועסן").
ער האָט אין זינען אַבסטראַקטע אַניטאַציע וועגן אַ וייטן אידעאַל ,סתם
ריידעריי ווענן טרוימערייען ,אָבער ניט זיינע שטאַרקע ווערטער װאָס רופן צן
| ,שטאַרקע" מעשים .אָט די קאַנקרעטע פּראַקטישע אַניטאַציע שפּילט ער ערשט

פונאַנדער וי געהעריק אוֹיף די שפּאַלטן פון דער ,נערעכטיקייט"

נומער און אין אַלַע ווייטערדיקע נומערן,

אין זעלביקן

|

י

אָט װי ער שרייבט אין זיין לייטאַרטיק?:
עננער אַזױ לעבן ,וי די אַרבעטער האָבן נעלעבט װי ביז איצט ,קען
,ל..
מען ניט .,,איידער אַזױי לעבן איז שוין בעסער נאָרניט געלעבט ,דאָס איז דער
באַוואוסטזיין ,אַז דער אַרבעטער קרינט ניט זיין חלק ,װואָס אים קומט; אַז בעת
אַ קליינע צאָל געניסן פון לעבן דאָס שענסטע און דאָס בעסטע ,מון ער ,דער
אַרבעטער ,זיך באַנונענען מיט ברעקלעך ,װאָס פאַלן אַראָפּ פון רייכן טיש ..,און
ביי נאָט ,מיר וועלן קעמפן ,קעמפן און קעמפן אַזױ לאַנג ביז מיר װועלן עס
אויספירן")* ,
עלף װאָכן האָט אָנגעהאַלטן דער סטרייק ..די אַרבעטער האָבן געוואונען; די
עדוצירט נעװאָרן צו  44שעה און דער באַלעבאָס האָט מער
אַרבעטסװאָך אריז
ניט קיין רעכט אַװעקצושיקן אַן אַרבעטער מוטוויליק אָן אַ פֿאַרװאָס און א
פֿאַרווען .,יעדער פאַל דאַרף געבראַכט ווערן פאַר אַ בית-דין .װוי ש .י .דריקט זיף
אויס אין אַרכאַאישע טערמינען ,כדי צוֹ נעפעלן דעם שניידער פון עלטערן

אַצינד .זאָגט ש .י .אָן די אַרבעטער וי אַזױי זיי דאַרפן זיך האַלטן נאָך
דעם געוואונענעם שטרייק .ער לערנט זיי אָנהאַלטן דעם כוה וװאָס זייער פאַר-
אייניקונג האָט זיי גענעבן ,און צו דער אייגענער צייט זיך ניט צוֹ פיל פאַרריסן

*) דאָרפ ,ו'12טער בַּעבַרי

ביי ש .י-ן איז די יוניאָן אַ דבר שבקדושה ,אַ הייליקער בליזיין..
, -האַלט .טייער ,האַלט הייליק אייער יוניאָן"! זי אין אייער פעסטונג ,אייער

שוֹץ .זעט ואס שטאַרקער און שטאַרקער צו מאַכן אָט די פעסטונג אייערע .מיט
דעם .איצטיקן זיג ענדיקט זיך נאָך ניט די נוצלעכקייט ,די נויטווענדיקייט פון
אייער יוניאָן ,פאַרקערט ,זי הייבט זיך ערשט אֶן,..

==

און נאָך װאאַָרט ,אָדער ריכטיקער ,נאָך אַ וואונק ':מאַכט עס ניט צו אומ-

דערטרענלעך פאַר אייערע באַלעבאַטים ,איבער וועלכע איר האָט געזיגט ,מאַכט
זיי ניט פילן אויף טריט און שריט ,אַז זיי זיינען די געשלאָגענע,
זיי אַ ביסעלע איינזעע ניש .,,עס זיינען דאָ פאַלן ,ווען א ביסעלע

מֿעַר וירקזאַם װי אַלערלײ רשעות.

האָט מיט
איז

גרויסמוט

מיר זיינען זיכער ,אַו די באַפּעבאַטים

אייערע וועלן עס ניט אויסטייטשן ווי שװאַכקײט ,.,נייערט דווקש וי אייער שטאַן"
קייט ,אוֹן דערמיט אַליין װעט איר שטאַרץ העלפן אין דעם װאַקסן ,אין דער
פאַרשטאַרקונג פון אייער יוניאָן? (דאָרט ,דטער מאַרץ).
די יוניאָן איז איבער אַלּץ .דורך דער יוניאָן װעט דער אַרבעטער אַלין דער-
גלייכן ,ניט בלויז די קאַנצעסיעס ואָס ער רייסט אַרױיס פוֹן זיינע פאַרחאַרטע-
זיג איבער דער גאַנצער פאַרדאָר-

יועטע באַפעבאַטים ,נאָר אויך זיין ענדגילטיקן

בענער עקאָנאָמישער אוֹן פּאָליטישער סיסטעם ,דער יוניאָן װעט עס זיין דער
גורם דערצו אַז דער אַרבעטער אַנשטאָט צו זיין דער שקלאַפף פון דעם אַרבעטם-
פֿראָצעס .וועט ווערן זיין האַר,
|;,וויל'ן מיר אויסרופן

צו די זיגרייכע .סטרייקערס

עס

אַ האַרציקן מזל-טוב!

אַזן נאָך איז אֲלְץ ניט געואונען ,צו װאָס דער אַרבעטער אין
אין אטת,
בּאַרעכטיקט .מיר ווייסן אַז אַזױי לאַנג זוי דער אַרבעטעד װועט ניט זיין דער ב
לעבאָס פון זיין אייגענער אַרבעט,

קאָן ער ניט זיין באמת

צופרידן

און נליקלעך.

אָבער פון דער אַנדערער זייט ,זיינען .מיר זיכער ,אַז דער איצט געוואונענער זיג
איז אַ גרויסעד שפּרייז אין אָט דער געוואונטשטער ריכטונ;")= ,

יעדער זיג איז אַ שטאַפּל און אלַייטער

װאָס שטייט מיט די פיס פעסט

אויפן באָדן פון דער קעגנווערטיקער װוירסלעכקיוט און שפּאַרט אונטער מיט זיין
קאָפּ דעם הימ? ,פירט
גליקלעכער מענטשהייט,

אַרױף

צום
|

אידעאַל

פון אַן אַרבעטזאַמער,

באַפרייטער,

|

י

!אָס איז דאָך דאָס שענסטע און קקראַפטספולע װאָרט אין דער מענטש-
,זיג ד
לעכער שפּראַך ...זיג און לעבן צוויי פֿאַרשיידענע

ווערטער,

אָבער פון איין און

דעם זעלביקן באַטײט .זיגן מיינט לעבן ,און לעבן אָזןיגן איז קיין לעבן ניט")=* ,
אָבער כדי די יוניאָן זאָל קענען

* )5דאָרט ,ווטער אַפּריך.
 )5ראָרט.

אויספירן

אָט די הייליקע שליחות

זיינע

ש ,יאַנטטססי  --זין לעבן ,קעמפן אן שאַפן

783

פון באַפרײיען דעם אַרבעטער פון דער פּלאָג פון געדונגענשאַפּט און שענקען אים
און  מיט אים דער גאַנצער מענטשחייט פולשטענדיקע פרייהייט ,דאַרף דִי יוְניאָן
שטיין אויף דער הייך פון איר באַשטימוננ .זי דאַרף זיין געזונט און פעסט פון
אינעװוײיניק .זי טאָר ניט צעפרעסן וערן פון דער חולאת װאָס הייסט ביוראָ-

קראַטיזם ,מיט אַנדערע ווערטער ,די מנחגים דאַרפן זיין איבערגענעבענע אייגנ-
נוצלאָזע פריינד פון דער אַרבעטער-אַרמײ

װאָס זיי פירן צו די שלאַכטן ,און פון

רי שלאַכטן געקרוינטע מיט זיג.

'

,

אוֹן ש ,י-ן אינטריגירט שטאַרק די פּראָבלעם פון פירערשאַפט אין זי
יוניאָנס ,און ער באַהאַנדלט עס נאַנץ אָפּט אין זיינע ,קורצע שמועסן" און אויך

|

ניט אֶפט ,אין זיינע נאָטיצן,
ער געדענקם נאָך װאָס ער האָט געשריבן אין  0981אין זיין בראָשור  ,ואס

|

ווילן די אַנאַרביסטן?",

|

אויסער אַלעמען זיינען די יוניאָנס אַ שלעכטע קאַריקאַטוֹר פון דער היינ-

טיקער רענירונג :עס זיינען דאָרטן דאָ קעניגן ,מיניסטאָרן ,גענעראַלן ,סעקרע-
טאַרן ,װאָס פירן דאָס גאַנצע רעדל .װאָם זיי זאָגן מוז זיין הייליק; זיי היטן אַו

אויסער זייער אַלטע פאַרשמאָדערטע אידעען זאָלן זיך קיין אַנדערע ניט אַרײנ-
גנבענען אין יוניאָן ,נאָר ניט זעלטן טרעפט זיך ,אַז די אַרבעטער ווערן פאַר-
קויפט פון זייערע פירערס ,מיט איין װאָרט ,די יוניאָן אין געװאָרן פאַר פיל
שווינדלער אַ נעשמאַקער ביסן און אויף אַזאַ אופן איז די יוניאָן ,װוי זי אין

איצט ,אַ טויטער גליד אין דער אַרכעטער-באַװעגונג .די אַנאַרכיסטן ווילן אָט דעם
ליד מאַכן צוריק לעבעדיק,

אויב עס אין נאָר מענלעך..

די אַנאַרכיסטן

זיינען 

קעגן ,,.פאַרקויפלעכקייט װאָס הערשט מיט אומבאַגרענעצטער מאַכט אייוןניאָנט...
וואָס די אַנאַרכיסטן פאַרלאַננען איז ,אַז די יוניאָן זאָל ערשט אָנהייבן צו לעבן;
ואָס קען נאָר נעשען ,ווען די אַרבעטער וועלן איר אויסריינגיקן פון אַלע פּסולתן
און דער גייסט פון יוניאָן וועט וערן אנשטאָט אַ געווערקשאפטלעכער ,אַ רע-
|
י-
װואָלוציאָנערער")* ,
דאָס איז געשריבן געװאָרן מיט קאַרנע דרייסיק יאר צוריק ,ווען ש .י ,אין
געווען היפּש ייננער און טעמפּעראַמענטפולער און זייער פיל בונטארישער נע-

שטימט ,אָבער אויך איצט באַאומרואיקט אים די אייגענע פדאַגע פון פירער:
שאַפט ,װאָס קען זיך אַזױי לייכט אויסנליטשן און אַרײינפאַלן אין פארפירערשאַמט,
איז װאָס קען מען טאָן קעגן דעם?
עס איז אמת ,אַז עס פאָרמירט זיך אוֹיס אַ געוויסע ביוראָקראַטיע (אין
די יוניאָנס) ,װאָס קען ווערן א גרויס געפאַר פאַר דער אַרבעטער-באַװעגונג ,נו,

דאַרף מען קעגן איר קעמפן .אָבער פּונקט אַזא זאַך קאָן געמאָלט זיון אין אַז
אינדוסטריעלער יוניאָן ,וואו די אַרבעטער האָבן ניט די נייטיקע ענערניע און דעם
נייטיקן שׁבל")== ,
*) ש.

י ,צײב,

ז"ז .56 862

*) ,גערעכטיסייט",

2טער

מאַי פו
קפו
ו",ר ,
צע

שמועסן".

ש

אבא

אנן6 ,

גאָרודין

אָבעד די נייטיקע ענערגיע און נייטיקן שכל צו האָבן איז נאָרנים אַזױ
לייכט ,און ניט אַלע מאָל אין עס גענוג כדי פּטור צו װערן פון די איינגעזע-
סענע ביוראָקראַטן ,װאָס רינגלען זיך אַרום מיט סיקאָפאַנטן ,מיט חונפים װאָס

קרינן פון זיי טובות .יעדנפאַלס איז אַ סך שווערער דורכצופירן אַ דעביוראָ-

קראַטיזאַציע װוי ש .י .װיל עס שילדערן אין אָט דעם קורצן שמועס .אָבער ער
קערט זיך אום צו אָט דער פּראַנע נאָך אַ מאָל און װידער אַ מאָל .ער וייסט
אַז ער אין מיט דעם נאָך ווייט ניט פאַרטיק.
;עס שיינט אַז עמיצער ,אַ  יוניאַןדפאָרשטײער ,האָט פאַרגעסן ,אַן ער איז
| בלויז אַ דינער פון זיין יוניאָן ,איינער װאָס איז אויסגעקליבן געװאָרן צו טאָן
דעם וילן פון די ,װאָס האָבן אים אויסנעקליבן ,און ער שפּילט זיך די ראָל

פון אַ צאַר? פון זיין יוניאָן ,פוֹן וועלכער ער פּאָדערט אומבאַדינגטע

געהאָרב"

זאמקייט .עס ווייזט זיך וי דורך דער צייט האָט זיך אין דער אַרבעטער-באַװע-

גונג פאָרמירט אַ סאָרט ביוראָקראַטיע ,װאָס האָט אירע דורכויס אייגענע קליינע

פּערזענלעכע

אינטערעסן,

כאָטש

זיי פּאַראַדירן

אין מאַנטל פון אַרבעטער-אײנײ

|
|
קייט ,פון יוניאָניזם")* ,
קעגן אָט דער מחלה זעט ש .י .איין תרופה:
באַקעמפן עס ,אויסרייסן עס מיטן װאָרצל .אָבער דאָס איז לויט זיין פאַרי
שטיין אַן אינדיווידועלע זאַך ,אַן ענין פון דעם אָדער פון יענעם פירער אויף
| וועלכן מען דאַרף האַלטן אַ װאַכזאַם אוינ .און בנונע דער אינטערנעשאָנאַל?

האַלט ער עס פון איינער פון זיינע הויפּט-פליכטן? צו זען אַז אַזעלכעם זאָל ניט
געשען ,און ווען עס געשעט  ---אָנווייזן אויף אָט דער ביוראָקראַטיזאַציע ,אויפי

דעקן עס פּאַר די אַרבעטער און זען װאָס גיכעד און זיכער עס אויסצושניידן
י|
פון יוניאָן-קערפּער,

מער ,ש .י ,איז זיכער און פאַרזיכערט זיינע לייענער  ---די מיטנלידער פון
,ינטערנעשאָנאַל?  --אַז אין זייער יוניאָן האָבן זיי גוטע געטרייע פירער
דער א
װאָס זאָרגן וועגן דעם וואוילזיין און אַנטװיקלונג פון זייערע געפירטע אַזױ ,אַז

די לעצטע זאָלן באַזיצן די נ,ייטיקע ענערגיע און נייטיקן שכל" ד"ה בילדונג
װאָס זיינען די איינציקע גאַראַנטיע קעגן די מיסברויכן

פון

און פאַרשטענדעניש
די ביוראַקראַטן,
די פירער פון אונדזער אַרנאַניזאַציע געהערן ניט צו יענעם קלאס אַרבעטער-
פירער ,װאָס האָבן מורא טאָמער װעלן די אַרבעטער ווערן געבילדעט און אויפ-
געקלערט ,און זיי וועלן ווערןאַזעלכע ,געטער" וי זיי ,און װער ווייס ,פילייכט
נאָך אַראָפּשלײדערן זיי די געטער פון זייערע טראָנען און אַליין פאַרנעמען זייערע
שטעלעס"( .דאָרט ,דטער מאַי.)0291 ,
די ,אינטערנעשאָנאַל?  --דריי װאָכן נאָך איר גרינדונג אין ניו-
יאָרק אין יוני חודש  ,0091האָט זיך נלייך אַנעשלאָסן אין דער אַמעריקאַנער
*) דאָרט,

42טער

אָסטי

פון

רעדאַטטאָרס

גאַטיצבינל".

ט .יאַנאָװסקי  --זײן לעבן ,קעמפן טון שאַפן

|
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אַרבעטס
פעדעראַציע ,לכן האָט ש .י .געפונען פאַר נייטיק אָנצונעבן און טאַקטקלאָ
ר מאַבן זיין באַציאונג צו אָט דער פּראָפּעסיאָנעלער-אָרגאַניזאַציע ,װאָס די
עקס
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ע
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װאַטיוו און אַנדערע האָבן

זי געטאַדלט און אָנגערופן רעאַקציאָנער,
געווען ניט נאָר צו לאַנג צוריק,
|

און צווישן

ש .י .גִים אַ סעריע פון זעקס אַרטיקלען

אָט די אין ש.

וואו ער באַהאַנדלט

י .אַלֵייו
|

באריכוז

,אדַימעריקאַנער אַרבעטס-פעדעראַציע" ,זוכט און נעפינט פאַר איר מער הי

| איין זכות:

,די וועלט-אַנשויאונג

פון דער ,אַ .פ .אָוו ?...",

איז שטאַרק

איי

קעגנזאַץ צו אונדזער וועלט-אָנשויאונג ואס זעט די אומפאַרמיידלעכקייט און זי
נויט
ווענדיקייט פון דעם צוזאַמענברוך פון דאעירצטיקער אַרדענוג און דאָס

אָנקו
מען פון א נאַנץ נייער אָרדענונג .די ,אַ .פ .אוו ל ".שטייט מיט אירע ביידץ

פיס אין דער קעגנװאַרט און אין דעד סאַמע נאָענטסטער צוקונפט .װאָס שיי-

די ווייטע צוקונפט הייבט זי זיך ניט אָן צו קימערן וועגן איר" *),

,יעדער פּאַליאַטיו איז אַ פּשוטער שטער צו דער סאַציאַלער רעװאָלוציע,
ואָס ,וי איך האָב נעגלייבט ,דאַרף אָט ,אָט ,קומען" **).
|

איצטער אָבער האָט ער זיך אויסגעטשוכעט פון זיינע אַמאָליקע שוער-
מערי
יען ,און איז געװאָרן רעאַליסטיש און באַנדייפט אַז דער סאַציאַלער נואל

שטיים נים הינטערן

טיר און אָט ,אָט ,קומט ער אַרין,

יי

,דאָם ערשטע װאָס אַן אומפּאַרטייאישער מענטש מוז צוגעבן ,אין ,אַן די
,פעדעראַציע" האָט איר איינענע פעסטע װעלט-אַנשויאונג .אירע אייגענע פרינ-

ציפּ
ן ,װאָס ,כאָטש זיי זיינען ניט אין איינקלאַג מיט דער װעלט-אַנשויאונג פון

סאַציאַליסטן,

אַנאַרכיסטן  .. .אָבער זיינען אין דער

זעלביקער

צייט זייער ווייט

פון צו זיין
אַ בורזשואַזע װעלט-אָנשויאונג ,בורזשואַזע פּרינציפּן ,עס איז גענוג

צו בלעטע
רן אין דעם רעפּאָרט פון עקזעקוטיוון-ראַט צוֹ דער ,קאָנװוענשן" ברי

צו געפינען

דאָרט אויףּ טריט און שריט

דאָזיקער מיינונג מיינע? (דאָרט).

די פולסטע

באַשטעטיקונג

פֿאַר דער
|

ע
פּררעזיקדרעינטטיקיס,רט נאָגמאפַּנעירץ שאַרף די ,אַמעריקאַנער אַרבעטער פּעדעראַציע" אוּן

איר

ס אָבער דאָך נעמט ער צו זיי אַ פּאָזיטיווע שטעפונג.

װוי ער דריקט זיך אויס
אין אַן אַנדער פּלאַץ ,עד ענבערט פון אינעװייניק+{ .
באַמיט זיך מיט כל
-הכוחות װאָס ער פאַרמאָגט ,באַאיינפלוסן זיי און אַ קער טאָן

צוֹם ראַדיקאַליזם ,וי פעארַרשטייט
ווייזן איז ,לכל הפּחות,

אים; און אויב ער װעט עס ניט קענען באַ-

זען אַז די ,אינטערנעשאָנאַל?

זאָל זיך ניט אָפּלערנען

קיין קאָנסע
רװאַטיזם פון דער פעדעראַציע ,נאָר זאָל אָנהאַלטן איר פארשדיט-
קורם און זיך פלייסן מיטשלעפּן די נאַנצע פ
ּ,עדעראַציע" ,אויב דאָס װועט איר
ניט געלינגען א
יז זאָל זי דינען וי אַ ביישפּיל און אַ פּיאָנערין אין דעם אוים-
ר 72

*)
*)

.9191

אָרט,

סטער

אוי,

דאָרט,

|+טער

אויגוסט.

אבא

:
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גאָהפדין

ער אין איין װיכטיקן פּרט ,האַלּט ער ,מעגן ,די אינטערנעשאָנאַל" און די
אָב
ראַדיקאַלע .אָרגאַניזאַציעס,

ראַציע".

פון

אָפּלערנען

ד,עארַמעריקאַנער

|

|

-

אין אָט דער

העכסט-רעאַקציאָ נערער

אַרבעטס-פעדע-

(ווי אַנדערע

ראַדיקאַלןבאַצייכענען

ר דקערפּערשאַפּט הערשט אַ גראַד פון טאָלעראַנץ ,ואס מע באַגעגנט,
זי) אַרבעטע

ראַדיקאַלע און פאָרגעשריטענע

גיידער ,זייער זעלטן אין אונדזערע
דאָס אַלְץ צוזעענדיק

קרייזן.

,עוואונטשן הלוואי װאָלט דער זעלביקער
האָב איך אָפ ג

גייסט פון דער קאָנסערװאַטיווער ,אַ .א.וו  "5געהערשט אין אונדזערע קרייזן.,
די .ראַדיקאַלע,

הלוואי

אַרבעטער -פאַרטרעטער

װאָלטן

מיר

זיך נגעקענט

אין אונדזערע

דעבאַטן

נעמען

אויף

אַ ביישפּי? פון אט די

אונדזערע

מיטינגען און

און מיר װאָלטן פיל געוו אונען סיי אין דער אַכטונג
קאָנווענשנס (צו זאַמענפאָרן)

|

פוֹן אַנדערע ,סיי אין זעלבסט-אַכטונג" *).

|

ּ,עדעראַציע" קען באַטראַכט
ש .י איז גרייט אפילו צוצוגעבן אַז די פ

|

וערן

אידעאָלאָניש וי רעאַקציאָנער ,אָבער עקאָנאָמיש מוז מען זי באַטראַכטן
פּאַליטיש
מפערישער אִורגאַניזאַציע ,זיי באַקעמפן ניט קאַפּיטאַליזם וי אַ סיסטעם,
פאַר אקַע
אָבער זיי קעמפן בראַוו קעגן די קאַפּיטאַליסטן.

מיר און פיל אַנדערע מיט אונדז זיינען ניט קיין פאַרברענטע חסידים
 ,אויך

װו  ",5אויך מיר װאָלטן וועלן אַז אין די אַמעריקאַנער יוניאָנם
פון דער ,אַ .פ .אָ
פּראָגרעסיווער גייסט ,אָבער וי קרום דאַרף זיין איינעמס
זאָל הערשן אַ מער

צו מאַכן די באַהױיפּטונג ,אַז די דאָזיקע יוניאָנס זיינען די בעסטע
פאַרשטאַנד
קאַפּיטאַל . .אַלֶע אָט די שרייער זיינען אַ קליין הייפעלע ,װאָס רע"
פרייגד פוֹן
קיינעס ייט ,אויסער זיך ,בעת די /אַ .פ .א ל ",רעפּרעזענטירן
פּדעזענטירן
דאָך דעם נאַנצן  85אַניזירטן

אַמעריקאַנער

פּראָלעטאַריאַט

װאָס װי רעאַקציאָ.

ער עזראָל ניט זיין ,פירט ער דאָך זיין טאָג-טענלעכן קאַמפף מיטן קאַפּיטאַל און
נ

ן אַן אָפּשטע? און אָן אַן אויפהער {(דאָרט62 ,טער מאַי .)2291
אָ

פּאַלאָנגעטיק און סיי די קריטיק פון דער ,אַמעריקאַנער אַרבעטם"י
סיי די אַ
יע? איז געווען פאַר ש .י-ן אַן ענין פון ראַדיקאַלער געוויסן-דיינקיים.
פעדעראַצ
ט פאַר זיך אין נאַנצן סלאָר מאַכן זיין שטעלונג כדי ער זאָל
ער האָט נעמוז
אימפּעט זיך אַרײנװאַרפן אין דער אַרבעט פאַר דער ,אינ"
קענען מיט זיין נאַנצן
|
יי
|
|
טערנעשאָנאַל?,.

י זיך נאָך מער חשק צונעבן פּאַר דער מיאונג אין דער פּראָפּעסיאָנעלער
כד

אַרבעטער-באַועגונג און אין גאַנצן שטיל מאַכן

דעם אַמאָליקן ש .י ,.דעם פּלאַמ-

פייעי יקן אָנהענגער פון דער אָנקומעדיקער סאַציאַלער רעװאָלוציע און בפירוש-

קעננער פוֹן יעדן פּאַליאַטיוו ,װאָס קומט נאָך אַלץ צום איצטיקן ש .י,מיט
דיקן

אַז מחמת די נישטיקע דערלייכטערונגען פון דער לאַגע װעט
די אַלטע טענות,
אָפּשװאַכן זיין אַנטשײדענעם אָנגריף אויף די ציטאַדעלן
דער פּראָלעטאַריאַט

)5

דאָרט92 ,טער

אױגוסט.

|

ש,

יאַנאַטסטי

- -

זין

לעבן,

קעמספן

טן

193

שאָכן

פון דער קאַפּיטאַליסטישער און שטאַטיסטישער ארדענונג ,קומט ער אַרויס מיט
|
/
|
אַ גוזמאדיקער האמעטנער באַהױפּטוננ.

,די אמת סאָציאַלע רעװאָלוציע ווערט געשאַפן אין די פאַך-יוניאַנס .אט
דער קאַמף פאַר דעם סענט מער .,.דאָס אין די אמתע סאַציאַלע רעװאַלוציע,
און יעדער אַרבעטער ואָס אין באמת אַן אַנאַרכיסט דאַרף זיין מיט ליב אוז

לעבן איבערגעגעבן צו דער אַרבעט אין זיין טרייד-יוניאָן,)* !", , ,
אָבֶער אויך אָט די באַהױבּטוננ האָט נאָך ניט אין גאַנצן אייננעשטילט די
תרעומות צו זיך ...ער איז נאָך מיט זיך אַלְץ ניט שווה-בשווה ,אוֹן עֹר שרייבט;

;און װאָס

שייך

אייער

שטאָכװאָרט

װענן

דער

זעלטנקייט

פון אַ

רעװואלוציאַנערן װאָרט פון אונדזער צייט ,ענטפערן מיר ,יאָ ,דאָס אין ריכטיס,
אָבער ווען די געלעגנחייט איז נאָר דאָ; וערט עס אַרױסגעזאַגט און וי אונחז

דוכט זיך ,ווירקט עס פיל ,פיל קרעפטיקער וי ווען מיר װאָלטן געהאַלטן אין
איין שיטן מיט רעװאַלוציאַנערע

ווערטער,

די רעװאַלוציאַנערסטע

ווערטער פֿאַר-

לירן זייער קראַפּט ,ווען מען האַלט זיי אין איין איבערקייען" **),

|

אויב מען זאָל נעמען ערנסט זיין באַהױפּטונג אַז ,דער סאַמף פאַר ועם
סענט מער" איז די סאַציאַלע רעװאָלוציע ,איז די ,גערעכטיקייט" אין ש .י-ס

שדייבן אין איר דורכוים אָנגעשטאָפּט מיט סאַציאַל-דעװאָלוציאָנערישקײטן ,י-4

דעם ער פאַרנעמט זיך כסדר אין יעדן נומער מיט אֶט די אָנגעלעגנהייטן מיט
די פענטן מער און די אַרבעטס-מינוטן און שעחן וייניקער ,און אויב דאָס מיינט
רעװאָלוציע איז קיין מער רעװאַלוציאַנערע וועכנטלעכע שריפט װי די ,גנערעכ-
טיקייט" אונטער ש .ידס רעדאַקציע אוממען נלעך זיך אפילו פאָרשטעלן ,ער איז
וואָך-איין ואָך-אויס פאַרנומען פיט דער אויפנאַכע פון אויפהייבן אויף וויםל
עס איז נאָר מענלעך אונטער די אומשטענדן ,דעם לעב-סטאַנדאַרד פון די אַר-
בעטער װאָם געהערן צו דער ,אינטערנעשאָנאַל? אָדער אַנדערע פּראָפּעסיאַנעלע

פאַראיינען.,

ער איזן בראשו

העכערע שכירות און קירצערע

ורובו

אַרינגעטאָן

אַרבעטסטעג

אין די אַרבעטער:קאַמפן

פאַר

און קלענערע ואָכן,

עס איז ניטאָ אַ נומער ,אַז אָט די פראַנן זאָלן ניט פאַרנעמען אין אים דעם
אױיבנאָן ,און זאָלן ניט פאַרשלינגען ש .י-ס ,נאַנצע אויפמערקזאַמקײט,
ש ,י -האָט זיך נים באַטראַכט בלויזן װוי דער רעדאַקטאָר פון פאַךאָרנאַן
פון דער אינטערנעשאָנאַל וועמענס פונקציע אין באַנרענעצט צונעשניטן צוֹ דער
גענויער באַשדייבונג פון אַלע פאָרקומענישן אין דער יוניאָן לאחר-מעשה .ניין,
ער האָט אויף זיך געקוקט וי אויף דעם גייסטיקן פירער און לערער פון די
אַרבעטער ,אין וועמענס ספער פון קאָמפּעטענץ עס גייט אַריין די אויסאַרבעטונג

פון די פּלענער פאַרֹן אָנפּירן דערפאָלגרייך דעם קאַמף קעגן די קלאַסן-פיינד ,ער

איז געווען דער סטראַטעג און טאַקטיק-אַנצײכענער פאַר אַלֶע שלאַכטן און קאַמפן.
*)
*")

דאָרט81 ,טער
/אָרט,

אטער

פעבראָר.
מאַרץ.
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אַבא

|

גאָרודין

אויפן עקאָנאַמישן פעלד און אויך צו אַ געוויסער מאָס ,אויף דער פּאָליטישער
,עאָרעטישן" פּרעזידענט פון דער ,אינטער-
אַרענע ,ער האָט זיך באַטראַכט פאַרן ט

געשאָנאַל" .בעת שלעזינגער איז געווען דער ,פּראַקטיש אַקטועלער" פּרעזירענט.

ש .ייס שטעלונג צום קאָמוניום אין רוסלאַנד
|

איֹן דער ,פּאַ"ש" איז ש .י .געניינט צו פאַרדאַמען

דעם באָלשעװיזם

מיר ברענגען צוויי מיי"
אָבער אויך דאָרט האָט ער זיך צייטנווייז געקװענקלט.
גוננס-אַרױיסזאַנונגען פון ש .י-ן פאַרעפנטלעכט אין דער ,פאַ"ש" איינע נאָך
דער אַנדערער,
 ,פייענענדיק די לעצטע נייעס פון רוסלאַנד ,װוי די גרינדונגס-פאַרזאמלונג
אין מיט געװאַלד צעטריבן געװאָרן ,װי צוויי זייער פּראָמינענטע געזעלשאַפט-
לעכע טוער שינגאַראָוו און קאָקאָשקין זיינען דערמאַרדעט געװאָרן אין קאַלט
בלוט אין שלאָף ,און וועגן דער לאַנע אין רוסלאַנד אין אַלנעמיין אין דעם איצ-
טיקן מאָמענט ...זיכער ,דער צאַר האָט ערגערס ניט געטאָן און ניט געקענט
טאָן ,װי דאָס טוען איצט די באָלשעװויקעס ,מיט טעראָר האָט זיך באַנוצט דער
רוסישער צאַר קעגן אַלע װאָס זיינען געווען זיינע קעגנער ,און פּונקט מיט דעם
זעלביקן מיטל פון אַלע דעספּאָטן כאַנוצן זיך איצט די באַלשעװויקעס"*).
איז דאָך קלאָר ,אַז ש ,י .פֿאַרדאַסט דעם קאָמוניסטן-רעזשים װאָס גייט
אין די בלוטיק-טעראָריסטישע וועגן פון צאַריזם.
| = אָבער אָט האָט ער חרטה אויף זיין אַרױסגעטראָגענעם ווערעדיקט ,און
עֹר פּרובירט אַ ניינ טאָן די ואָגשאל צום כפזכות ,ער נעפינט א פאַרענטפער
פֿאַר דעם פיר .פון די נדולים פון די באָלשעויקעס ,יעדנפאַלס נעמט ער זיך
צוריקציען .פון זיין אױסגעשפּראַכענער נענאַטיוער פּאַָזיציע צום באלשעויזם.
אָט װאָס ער שרייבט;
,מיר האָבן געוויס אי סך טענות צו די פֿאַרשײידענע פירער וועמען דער
שיקזאַל האָט באַשערט צו .שפּולן .א ראָל אין דער רוסישער רעװאָלוציע ...ניט
אַזױי האָט באַדאַרפט זיין דער וועג פון דער רעװאָלוציע ,כאָטש מיר ניבן נערן צו,
אַז צו זיצן פאַר טויזנטער מיילן ווייט אַװעק אין אַ זיכערן און רואיקן פּלאַץ
און :קריטיקירן געוויסע האַנדלוננגען ,ניט וויסנדיק אַלע אומשטענדן ,איז באָטש
גאַנץ לייכט ,אָבער ניט שיין און ניט ראַטזאַם"( .דאָרט ,פטער פעבי 819ו).
אין דער ,פאַ"ש" האַלט זיך ש .י ,ביי זיין ערשטער אויסערונג ,ביי זיין

שאַרּפן פּסק-דין פון ח,ייב" .. .אין ,גערעכטיקייט" ,האַלט ער זיך ביי זיין צווייץ
טער אויסערונג

אַ .היפּשע צייט,

ביז

סוף-כל-סוף

קערט

ער זיך אום

צו

זיין

ערשטער .פּאָזיציע װאָס ער האָט גענומען אין דער ,פאַ"ש".
לכתחילה
*)

האַלט זיך ש .י -- .און מיט אים דער אָרנאַן די ג,ערעכטיקייט"

,פאַ"ש"62 ,טער יאַגי.8191 ,

ש.

יאַנאָװסטי

--

זײן

לעבן,

קֶעמפן

טון

שאַפן
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:

נייטראַל .ער טענהט ,אַז אים אין ניט קלאָר װאָס אין רוסלאַנד קומט פאָר ,לכן
דאַרף מען לאָזן דעם רוסישן פאלק זיך איינאַרדענען וי עס פאַרשטייט אַלֵין,

זיינע עקאָנאָמישע און פּאָליטישע אינטערעסן ,דִי הנחח איז אַז אַלְץ װאָס ווערט
אין פאַװויעט-רוס?אַנד

געטאָן

איז אַן אויסדרוק

אַ קליקע אוזורפּאַטאָרס װאָס פאַרגװאַלדיקן

פון פאַלקסווילן ,און ניט פון

דעם ווילן פון די בדייטע פאָלקס-

מאַסן,
.9

ש .י ,.פאַרעפנטלעכט

אין דער ,גערעכטיקייט"

,ענטראַל פעדערייטעד
איז אָנגענומען געװאָרן פון דער ס

אַ רעזאלוציע

ואָס

יוניאָן" (די צענטראַלע

פעדערירטע יוניאָן) .די רעזאָלוציע פאָדערט :דאָס אָפּשאַפן פון דער בלאַקאַדע
אין וועלכעד די פאַראײיניקטע שטאַטן פון צפון-אַמעריקע באַטײליקן זיך; צוריק-
רופן אַלע אַמעריקאַנער זעלנער פוֹן די פארשיידענע געננטן פון דער רוסישער
איספּעריע; זי זאָגט זיך אַרױס קעגן יעדער שטיצע פאַר קאָלטשאַקן און דעניקינען,
די רעאַקציאָנערע ווייסע גװואַרדייאישע גענעראַלן װאָס האָבן אָנגעפירט מיט א
קאָנטר-רעװאָלוציאָנערער קאַמפּאַניע קעגן דעם באַלשעװויסטישן רעזשים .אָט די
רעזאָלוציע זאָגט בפירוש, :מיר גלייבן אַז די אַמעריקאַנער רעגירונג טאָר גאָרניט
טאָן װאָס זאָל שטערן דעם רוסישן פאָלק צוֹ באַשטימען זיין אייגענע רענירונגס-
פאָרעם אין איינקלאַנג מיט זיינע אייגענע עקאָנאָמישע און פּאָליטישע אידעען" *),
צו דעם שרייבט ש ,י .פון זיין זייט צו די פאָלננדיקע ווערטער:

,בראַואָ ,בראַװאָ ,דעלעגאַטן"! **) װאָס האָבן אָנגענומען אַ רעזאָלוציע
װאָס האַרמאָנירט מיט אַלע פּונקטן אין זיין שטעלוננ צום באַלשעװיסטישן
רעזשים ,איבערהויפּט אין ש .י .קענן דעם אויפנוצן ,די רוסישע געפאַר" מיט
דעם אויסקוק צו פאַרשטאַרקן די רעאַקציע ואָס בושעװועט דאָ הי אין לאַנד,
נאָטיצ-

5מיר ברעננען אַ ציטאַט פון ש .י-ס ,פון רעדאַקטאָרס.0
|
|
ביכ?",
,עס אין קלאָר צי איינער אין איינפאַרשטאַנען אין אַלֶע איינצלהייטן מיט
דעם באָשעוויזם אין זיין טעאָריע און פּראַקטיק ,צי ניט ,אָבער װאָס שייך דעם
אַרבעטעריקלאַס ,איז רוסלאַנד דאָס איינציקע לאַנד דערוייל אין דער ועקט,
ואוו דער אַרבעטער איז דער פולשטענדיקער בעליהבית איבער זיך און איבע-
זיין לעבן .די גאַנצע שקלאַפּעריי פון דעם רוסישן אַרבעטער ואָס די פּרעסע און
אפילו אונדזער סעמוע? נאַמפּערס האָט אַזוֹי באַװיינט ,װוי עס זעט אוים שטאַ";
בלויז פון דער שלעכטער פאַנטאַזיע פון דעם צייטוננס-רעפּאָרטער .,דער אַרבעטער
טשײדט איבער אַלע פראַנן אין פאַבריק .אמת ,ער טוט עס מיט דער
ַיןנ.
אלֵי
אַ
הילף פוֹן אַן עקספערט ,אָבער דאָס איז דאָך ווירקלעך ניט אַזאַ אומנליק אפילו

דעמאלסט ,ווען דער עקספּערט זאָל אַמאָל זיך צו שטאַרק באַנוצן מיט זיין אוי-
טאָדיטעט.

*)
+א)

דער פאַקט ,אַז אין רוסלאַנד ווערט צו שטאַרק

דאָרט ,פּוטער אױג' .9191
דאָרט.

דעבאַטירט

די פראַגע
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.

.

גטָ ר רין

 -אַ  3א

צי די יוניאַנס וועלן איינשטינגען דעם שטאַט ,אָרער דער שטאַט --
באַווייזט נאַנץ קלאָר ,אַז די יוניאָנס האָבן דאָרט א מאַכט ,װאָס
איבערגעשאַצט וערן ,און עס איז דערפאַר זייער פאַרשטענדלעך,
אַרבעטער טראָגן איבער מיט אַזאַ שטוינענדיקער .שטאַנדהאַפטיקײט
איצטיקן עלנט זייערן"( ,דאָרט61 ,טער אַפּריל.)0291 ,

די יוניאָנס,
קען גאָרניט
װאָרעם די
דעם גאַנצן
|

אין אָט דער אַרױסזאָגונג שטעלט זיך ש .י .איין פאַר דעם רעזשים וי
ער איזן עטאַבלירט אין סאָוויעט-רוסלאַנד ,און אים איז קלאָר ,ער איז ביי זיך
זיכער אַז דער אַרבעטער ,און ניט דער קאָמיסאַר װאָס געװעלטיקט איבערן אַר-
בעטער, ,איז דער פולשטענדיקער בעליהבית איבער זיך און איבער זיין לעבן".
און אַזױי ווי ער גלייבט ,אַז דאָס איז אַזױי ,דוכט זיך אים שוין אֶפּ אין זיין ,נוטער
פאַנטאַזיע? אַז אין רוסלאַנד האַלט עס ביים אָפּשאַפן דעם שטאַט און איבערגעבן
די גאַנצע מאַכט צו די פּראָפּעסיאָנעלע פאַראיינען פון דער אָרגאַניזירטעך אַרי
בעטערשאפט ,ער מאָלט זיך אויס א װאונדערבאַרער אידיליע.

עס איזן באמת אינטריגירנדיק צו וויסן פון װאַנען און פון וועמען ער האָט
געקראָנן אט די אינפאָרמאַציע אויף וועלכער ער פאַרלאָזט זיך און טראַכט
גאָרניט אַז אפשר אין עס אַ פּראָדוקט פון דער פאַנטאַזיע פון אַ רעפּאָרטער
אָדער עס איז סתם אַ גוטווינטשעניש,
מיט בערך אַ זיבן חדשים האָט ער געקוֹקט לחלוטין אַנדערש אויף דע-
לאַגע אין דעם לאַנד ,אין וועלכן דער אַרבעטער האָט ,כלומרשט ,איבערגענומען

דרי מאַכט,

-

|

|

אָט װאָס ער שרייבט:
ט,ראַכטן וועגן דעם ,װאָס עס איז נייטיק צוֹ טאָן ,ווען דער אַרבעטעךר-
קלאָס װועט ווירקלעך האָבן די מאַכט ,אין דווקא איצט די צייט ,און ווען ער זאָל

הלילה קריגן די מאַכט און דעמאָלט ניט וויסן ,װי זיך צו באַנוצן מיט איר ,איז
די געפאַר זייער גרויס ,אַז די דערװאַרבענע מאַכט זאָל פאַר אים מער שעדלעך
וי נוצלעך זיין ...נעמט דעם פאַל אין די לענדער ,ואוו די אַרבעטער האָבן.
שוין  ,...פאַרכאַפּט די מאַכט ,באַטראַכט װי די דאָזיקע מאַכט ווערט פאַרי
שווענדט ,װוי גרינדײַעך איינע די אַנדערע שניידן זיך די העלדזער; באַטראַכט
איבער וועלכע קלייניקייטן עס קומען אַרױיס אָט די דאָזיקע ברודער-מערדע-
|
רייען.)*"...

אויך אין אָט דער אויסערונג איז צו זען אַז אים אין קלאָר ,אָן קיין ספקע-
נען זיך ,אַז די מאַכט האָט דעראָבערט דעם אַרבעטער-קלאַס און ניט דער קלאַס
װאָס שטייט איבער דעם אַרבעטער ,ואָס אַרנאַניזירט דעם אַרבעטער-קלאָס און
וועלכן מע קען באַצײכענען קאָמיסאָרן-קלאַס ,ער באַהױפּט אָבער ,אַן די מאַכט
אין איכערגענומען אָן דער ריכטיקער דורכגעטראַכטקײיט וי זי אנצואוענדן.

)5

דאָרט01 ,טער אָקמי.9191 ,

ש

יאגאַטסלי

--

זײן

לעבן,

קעמפן

9553

טוט שאטן

איז ניטאָ װאָס צו ווערן באַגײיסטערט פון אָט דער מאַכט-פאַרנעמונג .זי שאַפט
זיכער ניט קיין אידעאַלן צושטאנד אין לאַנד װיבאַלד זי איז גורם צו אַ ואַקי
כאַנאַליע פון קעננזייטיקער העלדזער-שניידע-יי צוליב ,קייגיקייטן" ,וי ער
דריקט זיך אויס .רעדט ער דאָך זיכער ניט װעגן דעם בירנערקריג װאָס קומט
אויס צו פירן קעגן דער וייסער גװאַרדיע וייל דער שטרייט קעגן איר וװערט
ניט געפירט מכוח קלייניקייטן .נאָר וועגן דער עקכפּראָנּריאַציע פון די גיטער פון
די פּריצים אוֹן די פאַבריקן און בענק פון די קאַפּיטאַליסטן ,זאַכן װאָס זיינען
ווייט פון צו זיין קלייניקייטן אין דער ווירטשאַפט פון א לאַנד .הייסט עס אַז די
מערדערייען ווערן באַגנאַננען קענן איינענע ,פראַקציאַנעלע אָפּניינלער ,אַנדערשי
טראַכטנדיקע ראַדיקאַלן .לכן פּאַטשן בראַװאָ אַזא רעזשים אָדעד צושטאַנד איז
|
ניטאָ װאָס,
דאָך מיט עטלעכע חדשים שפּעטער שרייבט ש .י .אַזױי האָפערדיק ,אַז
פייערלעך ווענן דעם סאַװועטן-רעזשים .איז װאָס אין דאָרט פאָרגעקומען װאָס
האָט אים געמאַכט צו ווערן אַזאַ הייסער פאַרטיידיקער פון באָלשעװויפטישן איינ-
שטעל ? װאָסערע ידיעות האָט ער דערהאַלטן פון רוסלאַנד? פֿאַר װאָס מיינט

ער אַז אַלץ איז גוט אין דעם בעסטן פוֹן אַלֶע לענדער ?

|

|
פון

עס האַנדלט זיך ועגן אַזא הארבער מאַפרעג? װי ,מיליטאַריזאַציע?
ארבעט .דער ראַדיקאלער געדאַנק אין אַלע מאָל גענאַנגען אין דער פאַרקערטער

ריכטונג :ר,אַדיקאַלן האָבן פאַרגעשלאָגן אַז מע זאָל לאַבאָריזירן די אַרמײען,
פאַרװאַנדלען אָט די פּאַראַזיטישע קערפּערשאַפטן אין פּראָדוצירנדיקע קאַדרען.
טראָצקי האָט איבערנעדרייט דעם געדאַנק און זיך פאַרמאָסטן צו מיליטאַריזיר!

די אַרבעטערשאַפּט ,שאַפּן אַ קאַזאַרמע-דיסציפּלין
שטענדיק

פאַרשקלאַפן דעם אַרבעטער,

אים צושמידן

אויף דער פאַבריק ,ד"ה פולי
צו זיין װאַרשטאַט,

װוי דער

פויער איז געווען צוגעשמידט צום שטיקל ערד אונטער לייבאייגנטום.
אפילו אָט דעם

ש .יידם אַפּאַלאָגעטיק גייט אַזױי ווייט אַן ער באַרעכטיקט
פרעה-מלך-מצדימדיקן איינשטעל,
ל,ענין און טראָצקי מיט זייער נאַנצער רויטער אַרמײ קענען און װעלן
עס קיין מאָל ניט אויספירן אויב דאָס נאַנצע רוסישע פאלק זאָל ניט איינװויליקן

צו דער דאָזיקער ,מיליטאַריזאַציע",

און ווידער ,אויב דאָס רוסישע פאָלק זאֶל

יא איינוויליקן דערצו ,ווייל עס װעט פאַרשטיין ,אַז די איינפירונג פון אַ
נייעם לעבן מאַכט עס אומבאַדינגט נויטווענדיק ,איז דאָך שוין ניטאָ קיין סימן
|
פון דעכפּאָטיזם אין דעם"=).
כ'לעבן אַן איינפאַל! אַזױ קען מען דאָך מטהרזיין אַ שרץ מיט ק"ן

טעמים .ניטאָ קיין גרענעץ צו מענטשלעכער סאַטיספאַקציע .אַן מע װיל נאָר,
הפּנים ,קען מען אַלץ רעכטפאַרטיקן,

=

פאַרגלעטן,

אויב דאָס פאָלק װיל  ---וי אַזױ קען מען דאָס וויסן װאָס דאָס פאָלק

וויל ? װאָס,
)5

מע

דאָרט,

האָט דורכנעפירט
אוסער

מאַ,

.0291

אַ פּלעביסציט

און מען

האט

אויסגעפונען

אַ ב אַ

6952

גט

ר זדין

װאָס די פאָלקס-מאַסן פאַרלאַנגען ? און וי טיגט זיך עס אויפן שכל אַז די
אַרבעטערשאַפט און דאָס פּויערטום וועלן זיך פרייוויליק נעמען און פאַרשמידן
|
אין קייטן ?!
/אָבער ניט נעדאַנהט ,ש .י-ן װעט ניט נעמען צולאַנג זיך צוֹ באַפדײע
פון די אילוזיעס ווענן דעם באַלשעװויסטישן נז-עדן .מיר דאַרפן האָבן מיט אים אַ
ביס? געדולד ,די שכרות און פאַרבלענדעניש וװועט אַװעק וי מיט דער האַנט
אַװעקגענומען .אָבער עס װועט נעמען צייט ,ער דאַרף אָט דעם פּונקט דורכקעמפן.
ער דעבאַטירט די באָלשעװויזםפראַנע ,כלומרשט ,מיט אַנדערע ,אָבער באמת,

דעבאַטירט מיט זיך אַלֵיין ,ער װויל מיט זיך איינטענהן ,אין אים קומט פאָר אַ
שטרייט ,און ער טראַכט אַז ער און אַנדערע פאַרמאָנן ניט גענונ אינפאָרמאַציע
צו קענען פאַסן די ריכטיקע אָפּשאַצונג װועגן דער פאַרווירטער כמעט רעטעניש-
|
מעסיקער לאַנע אין סאָװויעט-רוסלאַנד,
;זאָל זיין ,אַז עס איז אַ שלעכטע רעפּובליק ,אָבער זי איז דאָך אַן אַרבע-
טער-רעפּובליק ..,אין דער לעצטער צייט האָט זיך אַרױסנעװין ,אַז ניין צענטל
פון אַלץ ,װאָס איז געווען געשריבן וועגן רוסלאַנד ,איז געווען מער פּראָפּאַנאַנדע,

|

וי פאַקטן.

פאַר װאָס זאָל די א .ַ,פ .אָון ל" ניט קענען זיך פאַרגינען צו דערוויסן זיך

אויף ריכטיק ,װאָס דאָס אין אין דער אמתן דער סאָוויעטן-דעזשים אין ואנ
צי ער אין טאַקע אַזאַ קלכה פאַר די רוסישע אַרבעטער
האָבן --- ,צי אפשר איז עס נאָר אַן אמתע ברבח?" *).

--

וי טייל וילן ע

ער וויל קריגן דאָטן פון יוניאָן-מענטשן ,אויף זיי ואָלט ער ויך געקענט
פאַרלאָזן ,כנונע דער אַרבעטעד-פראַנע ,וואָרעם װאָס אים אינטערעסירט אין די
ספּעציפישע אַרבעטער-לאַגע אין דער ,אַרבעטער-רעפּובליק" .ער נעמט עפּעס,
הפּנים ,אָן דעם ,טראָצקיסטישן" שטאַנדפּונקט פון פיל יאָרן שפּעטער ,נעמלעך,
אַז דער רעזשים אין סאַװיעט-רוסלאַנד אין שלעכט אַז ערגער קען גאָרניט

זיין ,און דאָך איז עס נאָך אַלץ אַן  אַרבעטער-רעפּובליק",

|

וועגן די צוזאמענשטויסן פון די אַנאַרכיסטן מיט די קאָמוניסטן ,וועגן די
אומברחמנותדיקע רדיפות אויף זיי און אוֹיף אַלֶע אַ ביס? אַנדערש-דענקנדיקע
וי עס אין אָנגענעבן אין דער פּאַרטײיליניע אוֹן פאַרפיקסירט אין צענטראַל-
קאַמטיטעט ,וויל ער ,וי עס ווייזט אויס ניט וויסן .ער פאַרלאָזט זיך אויף זיי ניט,
ער האַלט זיי פאַר צו פּאַרטײיאיש-פארעקשנט מען זאָל קענען אָננעמען זייער מיי-
נונג און אָפּשאַץ וװענן דעם באַלשעװיסטישן איינשטעל ,וי אַזױי קען ער זיך
פאַרלאָזן אויף די רוסישע אַנאַרכיסטן װאָס זיינען כסדר געווען ,וויפ? פון זיי
זיינען געקומען קיין אַמעריקע וי פּאַליטישע עמינראַנטן ,אין שטרעננער און
שאַרפער אָפּאָזיציע צו אים אַליין און זיינע מעסיקע ,צו מעסיקע פאַר זיי ,אָנ"
שויאונגען .לכן דאַרף מען שיקן אַ דעלענאַציע פון רעאַליסטײצע אַרבעטער-פירער,

)+

דאָרט4 ,טער יבי.
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יאַנאַװסקי
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זײן

לעב,

קעמפן

טט

שאַפן
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|

מיטגלידער פון דער ,פּעדעראַציע" ,אויף זיי װאָלט ער זיך פאַרלאָזט און דורך
|
|
זיי װאָלט ער באַקומען דעם ריינעם אמת.
,אונדן שיינט ,ווען אַזא רעזאָלוציע (צו שיקן א יוניאָן-דעלענאַציע קיין
סאָװויעט-רוסלאַנד צו אונטערזוכן דעם אַרבעטער-מצב) װאָלט אַריינגעבראַכט גע-

װאָרן אין דער ריכטיקער צייט ,װאָלט זי אָנגענומען געװאָרן"*).

-

צום באַדוערן האָט מען אַזאַ רעזאָלוציע ניט אַריננעטראָגן ,און קיין דע-
לעגאַציע איז גיט געשיקט געװאָרן ,אָבער ש .י .אין זיך ניט מיאש .ער ועט
קריגן

ערשטהאַנטיקע

ידיעות

פון רוסלאַנד .פון װעמען?

פון דעם

,ינטערנעשאָנאַל? נופא ,פון ב .שלעזינגערן.
פון דער א

פּרעזידענט

|

;ער (ב .שלעזינגער) האָפט ,אַז ער װועט עס איצט יע קענען אויספירן (אַרײנ-
פאָרן אין סאָװויעט-רוסלאַנד) אוֹן ...פון אים קענען מיר זיכער דערװאַרטן אַ
העכסט-אומפּאַרטײיאישן באַריכט איבער דער לאַנע אין רוסלאַנד בכלל און איבער

דער לאַנע פון די דאָרטיקע אַרבעטער בפרט"**),
װאַרט ער ,אָבער דערווייל באַהױפּט ער אַז אַזױ װי אין רוסלאַנד שטויסן
זיך צוזאַמען צוויי עקסטרעמען ,פון איין זייט די באָלשעװויקעס ,פון דער צויי-
טער די אַנאַרכיסטן ,איז פאַר אַ פּראָגרעסיוון מענטשן ניטאָ װאָס זיך צו קווענק-
לען ,ער מוז זסיאךַָלידאַריזירן מיט סאָוויעט-רוסלאַנד ,איי װאָס מע דערציילט
וועגן זיי גרויל-געשיכטעס  ---פאַרשטייט זיך דאָך ,אַז דאָס זיינען הוילע ליגנם,
װאָס די בורזשואָזיע מיט אַלֶע לאָקײען טראַכטן אויס און פאַרשפּרײטן ,און אַלֶע
ווייסן אַז די אַלֶע שוידערלעכע פאַרציילונגען זיינען שקר וכזב.

 ,די אומגעהויערע ליננס ,װאָס מע האָט פאַרשפּדײט קעגן דעם באָלשעויזם
דורך װאָרט ,פּען און בילד ,האָבן געהאָט אַ פּונקט פאַרקערטע ווירקונג .דער
באַלשעוװויזם איז איצט דער אָפּנאָט פון צענדליקער און הונדערט-טויזנטער איבער

דער נאַנצער וועלט ,װאָס גלייבן אין אים בלינד ,װי אין דער איינציקער הילף

פון דער בלוטנדיקער מענטשהייט,

|

|

זיינע ביטערסטע פּרינציפּיעלע קעננער אין רוס;אַנד און אויך אויסער דוס-
לאַנד האָבן געמוזט מיט אים שלום-מאַכן ,ווייל צווישן קאָלטשאַקיזם און לעניניזם

האָבן זיי גאָר קיין אַנדער ברירה ניט געהאַט ...פון צוויי צרות קלייבט מען
אויס די קלענערע"( .דאָרט31 ,טער אויגוסט).
ער לאָזט שוין צו דעם געדאַנק אַז דער פאַװויעטן-רעזשים איז אַ צרה ,אָבער

אין רוסלאַנד זיינען פאַראַן ערגערע צרותן און פּודעניותן .אַזױ אַז ווען עס קומט
אויסצוקלייבן דיקטירט דער שכל? חישר זיך אָפּצושטעלן אין אױיסװאַל אויף דער
קלענערער צרח .ווייל װוי שלעכט עס איז ניט אונטערן באַלשעװיסטישן רעזשים,
װאָלט אונטערן דעם צאַרישן איינשטעל געווען אַ סך ערנער .ער גיט צו א
מענלעך ,דער קאָמוניסטישער רעזשים האָט פיל שלעכטע זייטן .ער איז נאָך עיְץ

)5

דאָרט52 ,טער יי

*)5

יולי.

דאָרט03 ,טער

בא
אַ

892

גאָר

דין

ניט זיכער װענן דעם .ער נאַרט נאָך אַלץ נאָך אויטענטישער אינפאָרמאַציע.
ער איז נאָך אַלץ אַ ,שאינודיודע" און קען קיין באַשטימטע מיינונג ניט געבן.
ער האַלט אַז דאָס ריכטיקסטע אין אַזאַ פאַל איז זיך באַלאַנסירן אין מיטן ,אֶן
'
התפעלות און אָן צאָרן,
;װאָס אָנבאַטרעפט די טענה וועגן דעספּאָטיזם ,װאָלט זי געווען זייער אַ
באַרעכטיקטע ,ווען מיר װאָלטן געוואוסט עטװאָס באַשטימטעס וועגן רוסלאַנד,

אָבער דאָס ווייסן מיר ניט ,קיין פאַקטן זיינען ניטאָ .דאָס װאָס איינער דערציילט

וועגן רוסלאַנד ,ווערט באַלד אָפּנעלײיקנט פון א צווייטן ,און מיר ווייסן ווירקלעך
ניט וועמען צו גלייבן .דערפאַר בשעת עס איז קיין נרונט ניטאָ צו ווערן שטאַרק
נתפּע? פאַר רוסלאַנד ,ויייל מיר ווייסן דאָך ניט באמת װאָס דאָרט טוט זיך ,אין
אָבער פּונקט אַזױי וייניק גרונט דאָ אַרויסצוקומען מיט פאַרדאַמונגען .לכן ,צי
לייכט צי שווער ,מיד וועלן אָבער ,מוזן ואַרטן מיט אונדזער אורטיי? און

שטעלונג ,ביז .מיר וועלן וויסן עטװאָס מער באַשטימטעס"( .דאָרט)
ביי דעד צייט איז געווען אין סאַװועט-רוסלאַנד אַ דעלענאַציע פון די ברי-
טישע פּראָפּעסיאַנעלע פאַראיינען מיט בערטראַנד ראָסעלן בראש .אוֹיף ראָסעלס
באַריכט איז ש ,י .עפּעס װוי יא גרייט זיך צו פאַרלאָזן .ראָסעל איז באַרימט וי

אַ גרויסער פילאָזאָף און דאַדיקאַל .יעדנפאַלס װועט ער אויף די באַָלשעװויקעס
קיין בלבולים

ניט אויסטראַכטן.

זיי (די חסרונות

ואָס ראָסעל

האָט אין רוסלאַנד

באמת וויי געטאָן"=).

געפונען)

האָבן אונדן

|

אָבער תוך כדי דיבור צעניסט זיך ש .י .אין לױיבנעזאַנגען אוֹיפן חשב /
פון באָלשעװויסטישן רעזשים .עס ווילט זיך ניט גלייבן די שלעכטע בשורות ,כעת
דאָס אויער אין אַזױ זשעדנע צו הערן גנוטע ,פריילעכע נייעס .און וי איינער
װאָס אָט ,אָט .,נעמט ער זיך טרינקען אין אַ ים פון יאוש ,כאַפּט ער זיך אָן אין

א שטרוי פון טדייסט ,פון האָפענונג .דעם שטרוי געפינט ער אין די פרידנס-באַ-
אטָרגעלייגט
דינגונגען װאָס די סאָװויעטן-מאַכט הפאָ

פּױלן נאָך דער מלחמה

אין

וועלכער די רויטע אַרמײ האָט ניט אַרױסגעװיזן קיין צו גרויסע גבוֹרה ,האָט
ניט געקענט פאַרנעמען װאַרשע .און דזשעדדזשינסקי ,װאָס האָט זיך שוין געקליבן
צו וערן דער הויפּט פון פּוילישן סאַװונאַרקאָם, ,ראַט פוֹן די פאָלקס-קאָמיסאַרן"
אַ קאָפּיע פוֹן רוסישן פאַװונאַרקאָם ואָס איז נעזעסן אין קרעמל ,איז געקומען

צוריק קיין מאָסקוע ,מיט אַ נאָז" ,זיך אומנעקערט
פון טשעקאַ.

צו זיין פּאָסטן פון הויפּט

ביי ש .י-ן קומט אויס ,אַז די באָלשעװיקעס זיינען אין דעם קריג אַרויס
די פולשטענדיקע זינער אוֹן פון דער הייך פוֹן זייער גרויסן נצחון דיקטירן זיי
די שלום-באדינגונגען װאָס טריפן ממש מיט מענטשן-ליבע און גנעדיקייט,
;איר הערט אַ געשיכטע?
)*-

דאָרט,

028ער

די דאָזיקע ,בלוטיקע ,אכזריותדיקע

אויגוסט.

רענירונג

(ש.

ש.

יאַנאַװטקי

---

זײן

לעבן,

קעמפן

אט

9553

טאַכן

י .איראָניזירט עס אויפן חשבון פון די ,פאַרלוימדער"
ער איז ניט חושד אַז אַ ביס? שפּעטער וועט ער אַלֵיין
די עפּיטעטן) פאַרלאַנגט גאָרניט פאַר אירע געהרגטע,
פעאיקזנעמאַכטע דורך דעם קריג .זי פּאָדערט ניט קיין

פּאליאַקן . . ,זי פאָדערט

פון סאָװויעט-רוסלאַנד ,און
זיך אונטערשרייבן אונטער
פאַרוואונדעטע און אום-
סענט שאָדן-ערזאץ פון די

אָבער פאַר די סאָלדאַטן ,װאָס זיינען געגאַנגען אויף

רוסלאַנד מיט מאָרד אין האַרצן ,פריי לאַנד כדי זיי זאָלן ניט דאַרפן בלייבן קיין
אייביקע בעטלער"=).
אין אַ חודש און פיר טעג שפּעטער פרעגט שוין ש .י .אָט די פראַגע:

,אוז קראָפּאָטקין אַ געפאַנגענער

אין רוסלאַנד .)**97

ש ,י ,ניט ניט קיין ענטפער אויף דער געשטעלטער פראַנע .אָבער דאָס איו
אפשר דער ערשטער שעמעוודיקער דורכיויכט װאָס האָט זיך אַדורכנעריסן דורך

|

זיין פּאַרנעפּלטן מיט אילוזיעס מוח,

ניט געאַכט אויף פיינס באַריכט וועגן דער קלאָגעדיקער לאַגע אין וועלכער
קראָפּאָטקין געפינט זיך אין דעם קאַמוניסטישן לאַנד אוֹן ראָסעלס נעגאַטיון
רעפּאָרט ,זעט מען נאָך אַלֵץ ניט קיין איין אַרטיקל פון ש .י-ס פּען קעגן דעם
באָלשעװויסטישן רעזשים .פאַר װאָס שווייגט ער? די לאַגע איז אים נאָך ניט קלאָר,
דערהויפּט אַז ער קרינט נאָר גינציקע באַשרײיבונגען פון סאַוועט-רוסלאַנד פון
אַזאַ עד-דאיה ,אויף וועלכן ער מוז זיך פאַרלאָזן ,װי ב .שלעזינגער ,דער פּרע-
|
|
זירענט פון ,אינטערנעשאָנאַל?.
אָט קומט אַן אינטערוויו אין וועלכן עס ווערט איבערגעגעבן ווערטערלעך
װאָס ש;עזיננער זאָגט צו ש .י-ן װאָס שטעלט אים פראַגעם..
= זייט איר ,הייסט עס ,געבליבן דער אַלְטער קעגנער פון באָלשעויזם ?

 -האָכ איך (ש .י ).ווייטער אין אים געעגבויערט. -חס ושלום ! איצט בין איך פוֹן דער פולסטער איבערציינונג ,אַן עםאיז .ממש פאַרכרעכעדיש צו באַקעמפן איצט דעם באָלשעװויזם אין רוסלאַנד...
באָלשעוויזם  ---דאָס אין די איינציקע האָפענונג פון רוסלאַנד .נעמט אַװעק דעם

באַלשעװויזם אוֹן עס בלייבט אַ שרעק?עכער

כאַאָס...

 ---הייפט עס ,אַז איר זענט דאָך אין גרויסער סימפּאַטיע מיטן באָלשעװיזם;

 -יאָ ,מיטן נאַנצן הארצן ,אָבער געדענקט ,נאָר פאַר רוסלאַנד"== .ש .י .גיט איבער גענוי דעם געשפּרעך .פון זיין זייט גיט ער ניט צו קיין
שום

באמערקונגען

פון אַ באַשטעטיקדיקן

אָדער

אויסזעצנדיקן

כאַראַקטער,

ער

טוט עס ,אָבעד ,מיט אַ חודש און אַ האַלב שפּעטער,
;װאָס איינער זאָל ניט דענקען וועגן דעם דאָרטיקן איצטיקן רעזשים ,אָבער
אין אַלגעמײן מוז דאָך צוגעגעבן ווערן ,אַז אין רוסלאַנד ווערט געשאַפן עטװאָס
*)
*פ)
*אט)

דאָרט02 ,טער אױיגוסט.
דאָרט42 ,טער סעפטי.
דאָרט,

21טער

ואוה.

0632

אבא

:

גאָרהדין

נייעס ,עטװאָס אַזעלכעס ,װאָס שטעלט אַ גרויסע פראַגע צו אונדזער גאַנצן אַלטן
|
סדר"*).
ער איז נאָך אַלְץ מלמד-זכות אויף דעם קאָמיסאַרן-דעזשים .ער מליץ-יושרט
מיט די לעצטע כוחות פון זיין פּען ,אויף וועלכן סמך ? אַלְץ אויפן סמך פון זיין
ניט װויסן װאָס איז ממש אַ ברכה פאַר דעם דיקטאַטאָרישן איינשטעל ,ער ווייסט
גענוג צו זיין אַ סניגור ,אַ פאַרטיידיקער ,אַן אַפּאָלאָנעט ,ער וייסט אָבער ניט
גענוג צו זיין אַ קטינור ,אַ קריטיקער ,אַן אַרונטעררײסער ,אַן אָנקלאָגער און אַ

|

באַשולדיקער.

די אַמעריקאַנער אַרבעטס-פעדעראַציע ( 1,*1.42,.האָט אויף אַ .קאַנװענשן
(צוזאַמענפאָר) אַרױסגעטראָגן אַ פּראָטעסט-רעזאָלוציע קעגן דעם סאָװויעטן-רעז-
|
שים .די רעזאָלוציע רעדט האַרבע דיבורים;

זאָלן די סאַװיעטן-באַרבאַרן וויסן ,װאָס די אַרבעטער-װעלט דענקט פון
זייער בעסטיאַלישער

סיסטעם",

אויף דעם קומט

|

ש' .י-ס רעאַגירנדיקער

ענטפער

װאָס ניצט

|

דעם אַלטן

אויסרייד פון ניט-וויסן ,ער רייט נאָך אַלץ אויף דעם שוין אויסגעמאַטערטן,

איבערגעהאָרעװעטן איגנאָראַנץ-פערדל.. .
,מיר זיינען די לעצטע צו פאַרטיידיקן דעם באָלשעװויסטישן סיסטעם..

דאָך האָבן מיר אַ רעכט צו פאַרהאַלטן זיך סקעפּטיש צו אַלץ װאָס ווערט דער-
ציילט

וװעגן דעם

ביידע

זייטן לשם ,פּראָפּאַנאַנדע",

דרי פאַרשיידענע

איצטיקן

רוסלאַנד.

גרויזאַמקײט,

מען

האָט

נגעשריבן

אַז עס איז שווער

איינעם

און סיי אין די גרויסע

אַזױ פיל ליננס

פון

סיי

אין

צו נלייבן

וואוילטעטיקייטן,

װאָס

ווערן צונעשריבן צוֹ דער רוסישער איצטיקער סאָוועט-רעגירונג"**).
אָבער ער איז אַפּאָלאָנעטיש אויך אויף דעם צוייטן צד ,ער וויל ניט צו-
געבן ,אַן מע האָט אַ רעכט צו פֿאַרדאַמען די ,אַמעריקאַנער אַרבעטס-פעדע-
ראַציע" פאַר איר אַרױסטרעטן אַנטשלאָסן קענן דער באָלשעװויזיע .ער האַלט דעם

שטריק פאַר ביידע עקן  . . .אָדער זאָלן מיר זאָגן אַז ער וויל זיך אַזעקזעצן צווישן
0
צוויי שטולן. ..
,אויב דער סאָוויעט-רעזשים האָט אַזױ פיל קעננער אין דער סאַציאַליס:
טישער און ראַדיקאַלער וועלט ,מעג דאָך די אַמעריקאַנער אַרבעטער-באַװענונג,
רעפּרעזענטירט דורך דער ,אַ ,פ .אוו ? ?,זיין פּונקט אַזױ קעגן דעם סאָװויעטן-

רעזשים אין רוסלאַנד ,אוֹן ניט ווערן צוליב דעם גערופן אַ שװאַרצע מאַבט"*.)=+
ש .י .פוילט זיך ניט און רעכנט אויס די נעמען פוֹן די פּראָמינענטע קעננער
פון דעם באָלשעװויסטישן רעזשים :קויטסקי ,בערנשטיין ,קראָפּאָטקין ,ברעשקאָ-
ברעשקאָװוסקאַיאַ די ,באַבושקע" ,טשאַיקאָווסקי און אַ סך אַנדערע .אָבער ער
*)
*=)
*אט)

דאָרט13 ,טער דעני.
דאָרט4 ,טער מאַרץ.1291 ,
דאָוט526 ,ער יני.0291 ,

ש.

יאַנאַװסטי

--

זײײן לעבן,

קעמפן

אט

שאַבן
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אַליין האַלט זיך אויסער זייער לאַנער ,ער האַלט נאָך אַלץ ,אַז מע דאַרף שיקן א
דעלעגאַציע פון אונטערזוכער ,אױיספאָרשער און קרינן אַ באַריכט וענן דעם
װאָס אין רוסלאַנד קומט באמת פאָר ,הגם ער וייסט נאַנץ גוט ,אַז עס זיינען
דאָ פיל נומטע סאַציאַליסטן אין יעדן לאַנד אין אייראָפּע אוֹן אַמעריקע ,װאָס זיי-
נען ווייט ,ווייט ,ניט איינפאַרשטאַנען מיט דעם נאַנצן באָלשעװויסטישן אויפטו אין
רוסלאַנד"=) ,אָבער אויך אויף די ,פיל נוטע סאַציאַליסטן? יל ער זיך נים
פאַרלאָזן בנוגע זייער שטעלונג צוֹ דער באַלשעוויסטישער קאָמיסאַרישער סאַטראַ-
פּיע . . .ווייל ניט לאַנג צוריק זיינען דאָך די איצטיקע הערשער פון רוספאַנדי

אויך געווען פאַררעכנט פאַר נאָר גוטע סאַציאַליסטן ,עכטע ראַדיקאַלן ,איז װאָס
איז דאָרטן נעשען מיט זיי ? די זאַך פאָדערט נאָך אַלץ אַן אונטערזוכונג -...
קויטסקי זאָגט ,אַז לענין און טראָצקי טויגן ניט ,זאָגט דאָך לענין  --אַז קויטסקי

יו

ּ,אַררעטער".
טויג ניט ,ער רופט אים אפילו פ

ל,ענין האָט אַ טבע צו געבן דעם דאָזיקן צונאָמען אַלע יענע ,װאָס זיינען...
מיט

אים ניט איינשטימיק"*,)+

איז ווער פון זיי האָט פאַרראַטן דעם אידעאל פוֹן .סאַציאַליום ?
ש .י .וויל ניט געבן קיין ענטפער ,ער טענהט אַז מען דאַרף נאָך די זאך
אונטערזוכן .און ער װאָלט שטאַרק וועלן אַז נאַמפּערס זאָל שיקן זיינע אונטער-

זוכער .עפּעם וי אויף זייער באַריכט װאָלט ער זיך שוין קענען ענדגילטיק
פאַרלאָזן . . .

|

|

יו

|

אָבער עס שטעלט זיך אַרױס אַז רוסלאַנד האָט גאָרניט גערן אָט די שלוחים,
אָט די אונטעדזוכער-באַזוכער ,װאָס קומען וי דעלעגירטע פוֹן אַרבעטעריקער:
פּערשאַפטן .ש .י .קען עס ניט פאַרשװוייגן ,אָבער ער שרייבט נאָך אַלץ װי א גנוטער
ווינטשער ,א פריינד פון סאַװויעט-רוסלאַנד.

דאָס קעפּל הייסט ר
,וסלאַנד פאַרבלאָקידרט זיך קעגן אירע בעסטע פריינד",
 ,...דאָס ניט אַריינלאָזן נופא מון דאָך סמאַכן מער שונאים פֿאַר דעם
איצטיקן רעזשים ,װוי ווען מע װאָלט אפילו אים אַרײנגעלאָזן און געלאָזט אים.
זען דאָס ערגסטע .דעמאָלט װאָלט ער (דזשאנפאָן ,פּרעזידענט פון דער ,אינטער-
נעשאָנאַל פון מאַשיניסטן") ,אפשר אין זיין פריינדשאַפט צו רוסלאַנד פיל מאַר"
זען ,און טאָמער ניט װאָלְטן זיך געוויס געפונען א סך ,װאָס װאָלטן דזשאנפאָנעןך
אַליין דערקלערט פאַר פאַררעטער און בורזשוי ,װוי אָס ווערט געוויינטלעך געטאָן
קענן די ,װאָס קומען צוריק פון רוסלאַנד שטאַרק אַנטוישט .,,איצט ...נעמט
די סאָוויעט-רעגירונג און פאַרבלאָקירט זיך זעלבסט ,קען עס עמיצער באַנרייפן?...2
זי טוט אַלץ כדי אָפּצושטױיסן פון זיך די כעסטע פריינד אירע"( .דאָרט)-.
עס

קומען

*)

דאָרט.

(*)5

/דאָרט.

אָן די אויפטרייסלנדיקע

ידיעות

אַז אַ הוננער

האָט

אויסנע-

|
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|

|

גאָרוין

אבא

בראָכן אין רוסלאַנד ,אַ גרויסער טייל פון דער באַפעלקעדונג ,דערהויפּט אין די
דערפער

פון דער װאָלגע-געגנט ,שטאַרבן

אויסם,

| = ש ,י ,האָפּט אַז פון דעם אומנליק קען אַמאָל אַרויסקומען אַ שטיקל גליק.
לֵ,אָמיר

האָפֿן

אַז דער

וי ער איז ,װעט

איצטיקער הוננער ,שוידערלעך

מאַכן אַסוף צו דער משונענעם ברודערקריג ,צװוישן דער מלחמה צוישן סאָד
ציאַליסט און סאַציאַליסט ,אוֹן רוסלאַנד װעט סוף-כל-סוף

אַרויפגיין .אויפן וועג,

|

װאָס פירט צו ווירקלעכער פרייהייט און האַרמאָניע"*).

|

הייסט עם ,טז רוסיאַנד דאַרף ערשט אַרױף אויף אָט דעם ווענ .דערווייל
גייט זי אין אַ װעג װאָס פירט אַװעק פון פרייהייט ,אָבער עס איז נאָך דאָ אַ האָ-
פענונג אַז אונטער דעם קלאַפּ פון די הוננער-צרות װעט זי זיך באַזינען און

|

פאַרקירעווען אויפן ריכטיקן וועג.
אַ ביס? ווייטער אין דער זעלביקער פֿאַרנאָטירונג אין ,פון

טיצביכל" שרייבט ער:

רעדאַקטאָרס נאָ-

|

,זי (די אַמעריקאַנער רעגירונג) האָט געוויזן ,אַז צווישן איר אוןדעם סאָ-
וויעטן-רעזשים איז אין עצם ניטאָ דער מינסטער חילוק ,ביידע זיינען גלייך דיק-
טאַטאָריש ,גלייך דעספּאָטיש ,כאָטש אונטער פאַרשידענע שלאָגווערטער"( .דאָרט).,
על בן ,אַנערקענט שוין ש .י ,אַז רוסלאַנד איז דיקטאַטאָריש און דעפפּאָטיש,

הגם ער גיט צו אַז די פאַראײיניקטע שטאַטן זיינען ניט בעסער ,זיי געברויכן בלויז
אַן אַנדער פראַזעאָלאַניע צוצודעקן מיט איר די נאַקעטקײט פון זייער טיראַנײ.
די װאַנט פון אומפאַרשטענדעניש בנונע דעם טיראַנישן רעזשים װאָס די
קאָמוניסטישע קירך-פּאַרטײ האָט .איינגעפירט אין רוסלאַנד נעמט איינפאַלן ,און

אַצינד װעט ניט נעמען וייניקער וי אַ פול יאָר ,אַז ש ,י ,זאָל קענען אַרויסקומען
מיט שאַרפע
איינשטעל,

שמייסנדיקע

װוערטער

אין פאַרדאַמונג פון אָט דעם דיקטאַטאָרישן

,נאָר מענטשן אָן יעדן פונק פון מענטשלעבקייט קענען בלייבן גלייכנילטיק
צו אָט דעם בלוטיקן ספּעקטאַק? ואָס ווערט אויפגעפירט אין מאָסקווע ...די
גאַנצע רוסישע פּרעסע ,װאָס איז אונטערן קנאַפּל פון דער ,טשעקא" װועט עס
מיט קיין איין װאָרט ניט דערמאָנען ,דאַרף אָבער ,לכל הפּחות ,אונדזער עולם
אויפגעטרייסלט ווערן פון דער רופישער שוידערלעכער ווירקלעכקייט ,װאָס איז עס
דער רעזולטאַט פון דער אַזױ גערופייוער רוסישער רעװאָלוציע ,..אין מיר פילן
וי צו רופן צו דער גאַנצער אַרבעטער-באַװענונג ,צו דער גאַנצער סאַציאַליסטישער
באַװעגונג; בלייבט ניט גלייכגילטיק צו דעם ,װאָס מענטשן און זייער דורשט נאָך

ראַכע און אין מורא פאַר זייער אייגענער פעל האָבן בּאַשלאָסן אויסצופירן אין
מאָסקווע !
פאַרדאַמט אַזױ שטאַרק

)+

וי איר קענט ,דעם שרעקלעכן

דאָרט ,פּטער אױיגי1291 ,

ברודער-מאָרד ! זאָפֿ

ש.

יאַנאַָװטע/י

---

זײן

לעבן,

טעמפן

אאון

שאַפן

'

די ..,אַרבעטער-װעלט אין אײיראָפּע און אַמעריקע הילכן מיט
פּראָטעסט ,אפשר וועט דאָס אָפּשטעלן די מערדערישע האַנט"*).

דעם

36

שאַרפסטן

אַצינד ווייסט ער שוין ווער די באָלשעװיקעס זיינען און װאָס פאַר אַ מער-
דערישן רעזשים זיי האָבן עטאַנלירט אין רוסלאַנד .װאָס האָט ש .י-ן אויפגעריסן
די אוינגן צוֹ דערזען די רצחנישע באַלשעוויסטישע ווירקלעכקייט איז ניט די ליק-
װידאַציע פון די אַנאַרכיסטן ,דער באַװאָפנטער איבערפאַל אויף אונדז מיט מילי-

טערישע לאַטישן-אָפּטײלונגען ,דעם 21-31טן אַפּריל  ,8191אויך נים די ליקווי-
דירונג פון די לינקע סאַציאַליסטן-רעװאַלוציאָנערן ,מענטשן װאָס
האָבן אים געדאַרפט זיין היפּש נאָענט ,װאָס אין פאָרנעקומען אַ
שפּעטער --- ,נאָר דווקא די משפּטים און שווערע פאַרדאַמונגען װאָס
טישע אוממענטשלעכע יוסטיץ האָט אַרױסגעטראָגן קענן די רעכטע
רעװאָלוציאַנערן ,װאָס האָבן זיך ווירקלעך באַטײליקט אין עטלעכע
װאָלוציאָנערע רענירוננען ,װוי אין ס'רוב פאַלן האָט דווקא
געמאַכט ,אַז דער כוס זאָל זיך איבערגיסן,

אידעאָלאָגיש
פּאָר חדשים
די קאָמוניס-
סאַציאַליסטן-
קאַנטער-רע-

דער לעצטער

ש .י .גיט אונדז אַ צווייטן אינטערוויו מיט ב ,שלעזינגערן,

טראָפּן

|

,איך (ב .ש?עזינגער) האָב גערעדט מיט די פּראָמינענטע פירער פון דער
ענגלישעד אַרבעטער-באַװעגונג וװוענן דעם (קאָמוניסטישן רעזשים אין רוסלאַנד),
קיינער פון זיי האָט ניט נאָר קיין נוט װאָרט צו זאָגן פאַר דעם קאמוניזם און
באָלשעוויזם ,נאָר זיי ריידן פון דער רוסישער רענירוננ מיט פאַראַכטונג .אָבער
זיי זיינען אַלֶע ביי דער פיינונג אַן דער בעסטער ועג פִּטור צו ווערן פון דער
קליקע ,פון דער באַנדע גנביט און כאַבאַרניקעס און בלוט-הינט (קיײַן אַנדער נאַמען
פאַר זיי דאָרט האָבן זיי ניט) ,װאָס הערשט און טעראָדיזירט גאַנץ רוסלאַנד ,איז
צו אָנערקענען זי און דערמיט מאַכן אַז רוסלאַנד זאָל אויפהערן זיין אַ פאַרשלאָכן

לאַנד פון דער גאַנצער וועלט""=),
מילא ,דאָס מיט? האָט געהאָלפן רוסלאַנד פּטור צו ווערן פון קדאערָמיסאַרן-
קליקע ,װוי אַ טויטן באַנקעס ,און מיר װועלן זיך ניט ,לאחר מעשה ,אַריינלאָזן אין
אַ דעבאַטע ווענן דעם ענין .אָבער די עפּיטעטן ,מיט וועלכע ער באַצייכנט די סאַ-
וויעטישע הערשער ,ליידן זיכעױ ניט פון זיד?-אָרעמקייט .אָט דער צווייטער אינטער-
וויו מיט ב .שלעזינגערן שטייט אָפּ פון ערשטן אויף אַ היפּשן מהלך.
ש .י .ווערט אַן אָפּענער קעגנער און באַקעמפער פון דעד רוסישער קאָמיסאַ-
רישער טיראַניע ,װאָס דעקט זיך צו מיטן רויטן מאַנטל פון קאָמוניזם-מאַרקסיזם,
אָבער אין תוך  --דער אַלטער צאַרישער דעספּאָטיזם פאַרצענפאַכט.
,יי זיינען
ז

דאָך ,לויט זייער גאַנצער

תורה

פון אַנטידעמאַָקדאַטיזם,

פיינדלעך

צו וועלכער עס איז געזעלשאַפט ,ווֹאו דאָס פאָלק ,די גרויסע מאַסע זאָל האָבן דאָס
װאָרט .די ,דיקטאַטור פון פּראָלעטאַריאַט? אין רוֹסלאַנד האָט דאָך באַלד זיך

*)5
)55

דאָרט4 ,טער אוױג'.2291 ,
דאָרט6 ,טער אֲכְמי.
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אַרױסגעװיזן װי די דיקטאַטור א יב ע ר דעם פּראָלעטאַריאַט אויסגעפירט פון אַ
נידערטרעכטיקער קליקע ,װאָס האָט ווען עס איז טעראָריזירט אַ פאָלק"*).
די באָלשעװיסטישע

קאָרטן ליגן שוין אָפענע אויף ש .י-ס טיש .ער ווייסט

שוין װאָס די שפּיל באַטײט,

ד.
ש .י .און די ,לינקע" מגפה
ש .י .האָט זיך פון אָנהייב אָן פאַרהאַלטן גאַנץ מילד צו די ,לינקע" אָפּניי
גונגען ,װאָס האָבן זיך גענומען ווייזן אין דער ,אינטערנעשאָנאַל? .ער האָט דעם
גאַנצן ענין אויפגענומען וי אַן אינערלעכע אָפּאָזיציע-אָנגעלעגנהייט ,צו וועלכער
מע דאַרף זיך פאַרהאַלטן מיט טאָלעראַנץ און אַ סך געדולד.
ער האָט געפּרואווט נעמען אַ מיטןפּאָזיציע ,ניט געבן גערעכט ניט דעם
רעכטן פלינל און ניט דעם לינקן .ער האָט געהאַלטן ,אַז ביידע צדדים זיינען שול-
דיק ,אַזן אין אַ יוניאָן דאַרפן בכ ?5ניט זיין קיין שום צדדים .אַלֶע דאַרפן זיין
פאַראייניקט

קענן דעם הויפּט-שונא

און דאָס איז דער קאַפּיטאַליסטן-קלאָס .ער רופט

צו אחדות און גלייבט ,אַז מיט ווערטער און איינטענהן קען מען ראַטעװוען די סו-
טואַציע ,פאַרנייען דעם ריס אין אַרבעטער-מלבוש .ווייל דער יצר-הרע פון שפּאַל-
טונג איז בלויז אַ פּראָדוקט פון אַ מיספאַרשטענדעניש װאָס מע דאַרף אויפקלערן,
און אין אויפקלערונג לינט די היילוננג,
די ערשטע ברומערייען פון דונערן לאָזן זיך הערן ,און ש ,י .איז אויף דער
װואַך און ער װאָרנט וועגן דעם װאָלקן װאָס װויל פאַרכמאַרען דעם לויטערן הימל
פון דער ,אינטערנעשאָנאַל?.
עס מערקט זיך ,אַז טייל פון די עלטערע און אויסגעפּרואווטע יוניאָן-פירער
ציען זיך צוריק ,פאַרלאָזן די יוניאָנס צוליב רייבוננען און סכסוכים .עס ווערט
אַלץ שווערער אויסצוקומען מיט די אַרבעטער .זיי באַשולדיקן די פירער אין שװאַכ-
קייט און אומאַקטיוויטעט ,אין מילדקייט און נאָכגיביקייט צו די באַלעבאַטים ,ש .י.
פאָדערט לאָיאַליטעט צו דער יוניאָן און פון די פירער פאַרלאַנגט ער אַז זיי זאָלן
בלייבן אויף זייערע פּאָזיציעס און ניט זיך ראַטעווען דורך אַנטרינען.
,זאָל דאָס (זיין רעדאַקטאָרס נאָטיץ) זיין אַ װאָרנונג צוֹ די װאָס פילן זיך
שולדיק .די יוֹניאָן און די פירער האָבן ביז איצט נעדולדעט און געליטן ,אַנדערע

האָבן עס ניט אױיסנעהאַלטן און זיינען אַװעק .אָבער די יוניאָן איז אַנטשלאָסן אין
דער צוקונפט צו האַנדפען מיט דער געהעריקער שטרעגנקייט"*=).
*)

דאָרט,

ס1טער

**)

אָרט,

6טער

נאַָװעצבער,
פעבף"

.0291

ש.

יאַנאָטװסקי

--

זײן

לעבן,

סעמפן

אט

שאַפן

:

ש .י .גלייבט ,אַז אַ שאַרפע ,האַלב-דראָענדיקע התראה

905

וועט האָבן אַ פעולה,

און אַלץ װעט זיך איינשטילן ,אױספּרעסן  ---און דער אינערלעכער פרידן וועט
רעעטאַבלירט ווערן ,און די רייען וועלן געשלאָסן ווערן ,כדי מע זאָל מיט אַ פאַר.
אייניקטן פראָנט קענען פאָרזעצן דעם שטאַרקן אָנגריף אויף די באַלעבאַטיםפּאָ-
זיציעס ,אויסקעמפן מיט דער הילף פון סטרייקס און אונטערהאַנדלונגען בעסערע
באַדינגוננען פאַר די אַרבעטער.

ש .י .װאָרנט קעט אַ װאָרענונג
אונטער קעפּ? ,די שװואַרצע האַנט אין עונדזערע יוניאָנס" שרייבט ש .י .אין
זיין ,,פון רעדאַקטאָרס נאָטיצביכל":
,עצטע ואָך האָט זיך באַװוויזן אויפן נאַס אַן עם-חאַרציש אָנגעשדיבן פלוג-
ל
בלעטל וואוֹ די קלאָוקמאַכער ווערן געװאָרנט קעגן זייערע פאַררעטער ,זייערע
פירער  . . .אונטערנעשריבן ,אַ גרופּע אַקטיווע קלאָוקמאַכער" . ..מיר האַלטן דע-
ריבער פֿאַר נייטיק צו װאָרענען די אַרבעטער קענן אָט די פּאַסקװילן"*),
די כמאַרע רוקט זיך שוין אָן ,די ערשטע דונערן דערהערן זיך שוין .ש .י.
מיינט ,אָבער ,אַז ער קען עס נאָך ,אָפּשרײיען" שריפטלעך מיט זיינע שאַרפע וואָר-
נונגען .ער גלייבט אויך אין שכל-הישר פון יידישן אַרבעטער .דערהויפּט לייגט ער
,ם-האַרצישע" ,וי ער רופט זיי ,טומלער
גרויסע האַפענונגען אויף דעם װאָס די ע
וועלן זיך אַלֵיין דעמאַסקירן און וועלן ,ממילא ,פאַדלירן זייער איינפלוס און זייער
שעדיקונגס-פעאיקייט,
,יר זיינען איבערצייגט אַז דער ,עמעס" (אַ ,לינקע" שריפט) און זיין אַרבעט
מ
איז אַ צרה אויף אונדזער יידישער אַרבעטער-באַװענונג ,נאָר מיר האָפן ,אַז אַדאַנק
אייער פענאַמענאַלער אומפעאיקייט און ריזיקער נאַרישקייט ,וועט איר גאָרניט,
 . ,און בלבולים,
גאָרניט דערגרייכבן . . ,מיט אַלֶע אייערע געוויינטלעכע זידלערייען .
האָט איר זיך אַליין שוין אַזױ דיסקרעדיטירט ,אַז אייער פעאיקייט צו טאָן שלעכטס
ווערט פון שטונדע צו שטונדע אַלץ קלענער און קלענער .מיר האָפן ,אַז דער יידישער

אַרבעטער וועט אייך דערקענען אַלס די גאָרניטן ,די טויגעניכטסן װאָס איר זייט"**).
דער גרויסער אִפּטימיסט ,ש .י .גלייבט ,אַז די ק,ראַנקהייט" קען מען לייכט
אויסהיילן .עס װעט ניט קומען צו קיין ערנסטער אָפּעראַציע .מע וועט זיך באַגײן
אָן דעם מעסער? פון כירורנ .דער יידישער אַרבעטער אין דאָך עפּעס אַ תיקח,
ער װעט זיך נים לאָזן פירן-פאַרפירן פון אַזעלכע אומפעאיקע גראַביונגערישע
,אויך-מיר-פירער" .ער פארדעכטיקט עפּעס ניט ,אָדער ער פאַרדעכטיקט און
מאַכט זיך נים וויסנדיק פון דעם פאַקט ,אַז הינטער אָט די קלאָמפּערשטע נאָר-

נישטן שטייט אַ קאַלאָפאַלער כוח ,אַ כוח און אַ טריפהנע גבורה װאָס קומט פון
*)

1אָרט,

פטער

**)+

דאָרט,

92טער

סעפּט',

.1291

נאָװעמבער,

.1791

|

|
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אוױיסלאַנד ,אימפּאָרטירט ,און אָט דעם כוח װאָס שטיצט זיך אויף דער רוסישער
אימפּעריע און דער נייער ,קאָמוניסטישער קירך" זיך אַנטקעגנצושטעלן װועט
מען

זיך דאַרפֿן

גוט אָנגורטן,

קעמפן

מיט

די לעצטע

כוחות.

מע קען

זיך שוין

אַז מען האָט צו

גאָרניט לייגן קיין ,פיינלעך אין בוזעם" ,און זיך איינשמועסן
טאָן מיט טויגעניכטסן ,װאָס װעלן זיך אַליין דיסקרעדיטירן.
יאָ ,זיי װעלן זיך צענדליקער מאָל דיסקרעדיטירן און אפילו באַנקראָטירן און
דאך אָנהאַלטן זייעד קרעדיט ביי נאָר גרויסע טיילן פון דער גאָרגים איבערגע-

שפיצטער

אַרבעטערשאַפט,

|

אָבער ש .י .פאַרמאָגט אָן אַ שיעור בטחון .ער איז פאַרנלייבט אין דער
קראַפּט פון זיין איבערצייננדיקן ,ערלעכן לאָנישן װאָרט און ער גלייבט אין דער
אַרבעטער-מאַסן.
געזונטער רעאליסטישער סיטואַציע-באַנעמונג פון דבירייסע
ער ווינטשט עס ,און דער וואונטש זיינער מאַכט אים זען די ווירקלעכקיים װי זי
פורעמט זיך לויט זיין באַגער און באַשטרעב,
אונדזער ....וואונטש איז ,אַז די ראַדיקאַל-דענקענדיקע אַרבעטער ,װאָס
האָבן אונטער דעם איינפלוס פון געוויסע אומשטענדן ,זיך פאַרפאַנטאַזירט ,און

האָבן זיך איינגערעדט ,אַז אָט די שריט-ביידשריט-אַרבעט איז אַרױסגעװאַרפּן און

אַז עס װעט גאָרניט אַרויסקומען פון דעם ,נאָר מע מוז שוין נעמען בויען די גרויסע
אַרבעטער-רעפּובליק ,איז אונדזער וואונטש און האָפּענונג ,אַז זיי זאָלן זיך אַרומי
זען ,ואוו זיי זיינען אין דער וועלט און זיי זאָלן ניט פאַרשװעגדן זייערע גוטע
כוחות אין פּוסטע חלומות .מיר האָפן אַזן פיל פון זיי האָבן שוין דערזען די
ליכט ,און זיי קערן זיך אום צוריק צו דער ווירקלעכקייט ,צו די מענטשן אַרום

זיי ,און טוען גוטע וויכטיקע אַרבעט?=).
ער גלייבט ,אַז זיי טוען שוין תשובה .און דער טומל װעט זיך אין גיכן זיך
איינשטילן ,די צו ראַדיקאַל-ידענקענדיקע אַרבעטער ועלן זיך באַזינען און זיך
באַפרײען פון די גרויסצוניקע פאַנטאַזיעס און אילוזיעס .זיי װעלן זיך צוריק

פאַרנעמען מיט דער מאַרודנער ,אָבער איינציק נוצלעכער ,אַרבעט פון אַרױסרײסן

טאַנ-טעגלעך הנחות און קאָנצעסיעס פון זייערע עקספּלאָאַטאַטאָרן,
ש .י ,איז ניט חושד ,אַז ער אַליין פלענט אוֹן האָדעװעט ביי זיך אַן אילוזיע
פון שפום אין די אַרבעטער-רײיען ,ווען עס האַלט נאָר וייט פון דעם .און די
שפּאַלטונג נייט ווערן טיפער און ברייטער ,די קריגערייען אַלץ פאַרביטערטער .ער

וויל ניט זען די שרעקלעכע ,צרהדיקע ווירקלעכקייט .אָבער זי רייסט אים פאָרט

אויף די אויגן.
פ,אַראַן אין אונדזער געמויזעכץ אַזאַ צייטונג
נאָמען ,די נייע וועלט-עמעס" ...עס איז לכן קלאָר
עולם האָט דאָס דאָזיקע רינשטאָק-בלעט? ניט געקענט
קונג אויסער דער ווירקונג פון אַ טיפן עקל ,וי דאָס
*)+

דאָרט ,סטער יאֵג' .2291

|

װאָס גייט אונטער דעם
אַן ...אויה דעם גרויסן
האָבן די מינדסטע ויר-
איז די ווירקונג פון יעדן

ש,

יאַנאַטסקי

שרץ...

--

זײן

לעבן,

קעמפן

די דאָזיקע שרצים..,

אט

שאַטן

די דאָזיקע

חברה

דס

וװאָס אָפּערירט

דער

אונטער

מאַסקע פון אַן ,איזם" ,זיינען באמת אַ באַנדע זשוליקעס אָן אַ ברעקל ערנהאַפטי-
קייט אין זייערע שװואַרצע פאַרברעכערישע נשמות; אַז קיין זאַך איז פאַר זיי ניט צו
שמוציק . ... ,וואו נאָר  8מענטש מיט אַ פונק פאַרשטאַנד און ערננעפיל ,װעט
|
ער פון זֵיי ווייכן ,וי פון אַ פּעסט"( ,דאָרט01 ,טער מאַרץ).
ש .י .האָט לסוף גענומען ריירן מיט באַקציינער .ער ול זיי ווייזן ,אַז ער
קען זיך זידלען בעת ער ווערט אַן אויפנעצאָרנטער ,און עס אין דאָ אויף ואָס
אויפגעבראַכט צוֹ ווערן און אַרױסגײן פון די כלים .און אויפהערן שריינן צירלעך-
מאַנירלעך ,עס האַנדלט זיך וועגן אמַסירה .מען האָט פאַרמסרט פאַר דער רעגירונג

אַז די ,,אינטערנעשאָנאַל? האָט צו טאָן מיט באַנדיטיזם .און ב .שלעזינגערן האָט

מען אַרױיסגעפאָדערט ער זאָל נעבן אדערקלערונג ווענן דעם,
,זיי װעלן זיך אליין שטעמפּלען פאַר דער גאַנצער וועלט וי די געמיינסטעי
שמוציקע מוסרים און פאַרלוימדער מיט ועלכע קיין אַרנטלעכער מענטש טאָר
ניט און װעט ניט האָבן די מינדסטע מגע ומשא...
בלייבן די מוסדים אויף זייער גאַנצן לעבן ...די לומפּיקסטע אַזעווס ,װאָס

האָבן אַמאָל פאַרפּאַסקודיעט

די סאַציאַליסטישע באַװענונג"=).

|

דאָס זידלט ער אַזױ די שרייבערלעך פון דעם בלעטל ,אָבער בנונע די לינקע
און דער יונואָן האָט ער נאָך אַלץ אַ גוט איבערצייגנדיקן װאָרט ,ער לייגט זיך
אַריין אין אַ פּשרה .ער פאָדערט פולמאָסיקע טאָלעראַנץ און האָפט ,אַז מע סען
קומען צו אַן אויסנלייכעניש ,אויב די שרייבערלעך די אונטערהעצער װעט מען
פאַרמאַכן דאָס מויל דורך ווייזן זיי פאַר דעם עולם-ארבעטער אין זייער פולער
נאַקעטקײט ,װוי בלבולים-מאַכער ,שקרנים און,מוסרים .מחמת אַן אַרבעטער ווען
ער איז אפילו אלינקער װועט ניט האַנדלען קעגן זיין יוניאָן ,ד"ה קעגן זיינע "יפ
יט
גענע קלאַסן-אינטערעסן,

ער האָט אַ זכות פאַר די רעכטע און פאַר די לינקע ,און דאס איז די מוחות-

צעמישעניש ,וואס דער וועלטקריג און די רעװאָלוציעס ואָס זיינען געקומען אין
זיין נאָכשפּור ,האָבן פאַראורזאַכט אַזױ אַז אבַרודער דערקענט ניט זיין אייגענעם
ברודער .עס איז אַ דור-הפלנה ,אָבער מע קען פארט קומען צוֹ אפַארשטענדעניש,
זיך פּשוט ,צוזאַמענריידן מיט גוטן,..
|
,עס איז פאַר קיינעם קיין סוד ניט ,אַז די לעצטע עטלעכע יאָר האָבן גע-
בראַכט מיט זִיך אַזאַ כאַאָס ,אַזאַ צעמישעניש אין דעם מוח און האַרץ פון דער
וועלט ,אַז זעלטן ווען ווייסט איינער װאָס ער וי? ,צוֹ װאָס ער שטרעבט ,אין
וועלכן װעג ער דאַרף ניין כדי צו דערגרייכן דאָס ,װאָס ער מיינט עס איז זיין

ציל ,די פריינד ,די גענאסן פוֹן נעכטן זיינען ,דורך די מוחות-צעטומלעניש ,זיף.
היינט דם-שונאים ,נרייט איינע די אַנדערע זיך די העלדזער איבערצושניידן ,באָטש
ווען זיי װאָכטן נעקענט קאַנטראָלירן אויף אוַויילע זייערע געדאַנקען און געפילן
און זיך נעפרענט :פאַר װאָס זיינען מיר פּלוצלונג געװאָרן אַזעלכע שונאים ,װאָלטן
)+

דאָרט,

דוטער

מאַרץ.

אבא

|

8

גאָ הדין

זיי אֶסור זיך געקענט געבן אַ קלאָרן ענטפער .די אַלע פריערדיקע צעשיידונגס-

ליניעס צװישן מענטשן און גרופּן זיינען אָפּגעװישט געװאָרן ,און אַנשטאָט דעם
הערשט נאר כאַאָס ,טומל ,די מענטשן ריידן אויף לשונות ,װאָס ניט זיי און ניט
אַנדערע פאַרשטייען ,און דערפאַר װאַרפן און שליידערן זיי שטיינער איינע די
|
אַנדערע אין די קעפּ?*).
| = ניטאָ .קיין פּרעמעטאַטיוע פאַרברעכן-באַגײער ,ניטאָ קיין שולדיקע .און
אויב שולדיק,

זיינען ביידע צדדים

שולדיק .מע ואַרפט

שטיינער

איינע

אין די

אַנדערע .ער ווייזט ניט אָן ווער עס האָט די איניציאַטיוו אין אָנהייבן װאַרפן די
שטיינער .ער האָט גענומען ריידן דעם אומפאַרשטענדלעכן לשון ? אין האַרצן
ווייסט ש .י .גאַנץ גוט װער עס איז דער חייב-בדבר .ער וויל עס אָבער פאַרן מויל
ניט אַרויסברענגען ,כדי קיינעם ניט צו דערצערענען ,און צוליב שלום וועגן מעג
מען דעם אביעקטיוון אמת פאַרשווייגן.
ש .י .זאָגט מוסר ביידן ,סיי דעם רעכטן און סיי דעם לינקן .און ער רעבנט,
אַז ווען דער רעכטער װעט אויפהערן ,צוליב שרעק פאַרן לינקיזם ,זיך נייגן צו
קאַנקערװאַטיזם און הָעאַקציע ,װעט דער לינקער ניט האָבן קיין יסוֹד פאַר זיינע
טענות און מענות ,זיינע פאָרוואורפן און באַשולדיקונגען ,און עס װעט אויטאָ-
מאַטיש קומען צו אַ פרידן-צושטאַנד אין דער אָרגאַניזירטער פּראָפּעסיאָנעלער
אַרבעטער-באַװעגונג,
עס

האלט ערב

אַ קאַנװענשן

פט  איגטערנעשטָגאַל"

ש .י ,האָט דאָס רעכט צו האָבן געדולד און זיך צוהערן מיט קאָפּ צו די רייד
,ינקן ברודער" ,און דעם לינקן עצהט ער דאָס אייגענע זיך צוהערן צו די טע-
פון ל
נות פון דעם צד-שכנגד ,און אויב ביידע צדדים װועלן עס טאָן ,זיך קאָנטראָלירן ,ניט
פאַרלירן די קעפּ װעט קומען צו אַ פאַרשטענדעניש .דערהויפּט ,זען ניט אַרינפאַלן
אין כעס און נעמען איינער דעם אַנדערן צו לחכעיסן ,װעט אַלץ גוט זיין ,עס װעט
זיך ענדיקן בכי-טוב ,נאָך אַלעמען געפינט מען זיך דאָך אין אַ ברידערלעכער אט"
מאָקפער ,אין אַ  יוניאָן װאָס קעמפט פּאַר די ממשותדיקע טאַנדטענלעכע אינ-
וטערעסן פון די אַרבעטער-ברידער",
:
קיינער איז ניט שולדיק ,שולדיק זיינען די ,חוצגיקעס" ,װאָס צעמישן די

|

אַרכעטעד פשונות אַ סך מער ,אפילו וי די מוחות . . .
;אָט רעדט

אַ דעלעגאַט

פון די אַזױ גערופענע

לינקע.

ער שיט

מים

|
פייער,

יער פאַרלייקנט אַפֿץ ,װאָס די אַרבעטער-באַװענונג האָט ביז איצט אויפגעטאָן .ער
וויל אַלץ פאַרניכטן ,צעברעכן און בויען עפּעס שיינס ,פּרעכטיקעס אויף דעם
פּלאַץ פון אַלץ װאָס איזן איצט העסלעך און פאַרדאָרבן .איר ,האַר רעכטער ,קענט
עפםּ;שוט ,ניט פאַרטראָגן :װאָס באָלבעט דאָרט דער אָפּנעריסענער נאַר ,און אים
אויף צו להכעיס הייבט איר אָן צו ריידן פּונקט וי איר װאָנט געהערט צו די
)5

דאֲהט,

8מער

אַבּריל.

,3

יאַנצַװטקי ---

זײן

לעבן,

קעמפן

און

שאַכן

96

|

שװואַרצפטע פון די שװאַרצע; פּונקט וי אַלץ; װאָס איז ווירקלעך פאַרפוילט און
עקלהאַפט און שמוציק איז אייך איינגעבאַקן אין האַרצן .היט זיך פֿאַר דעם!

לאָזט ניט ,אַז דער אַזױ גערופענער לינקער זאָל אייך ,װאָס איר זייט באמת אַ
גנוטער און אמתער רעװאָלוציאָנער ,צווינגען אָנצונעמען די פּאָזיציע פון אַ רע-
אַקציאָנער .,באַהערשט זיך און פּרובירט צו פאַרשטיין װאָס אָט דער לינקער רעדט,
אפשר אין דאָ עפּעס אמת הינטער די אַלע משונהדיקע פראַזן ,װאָס זיין מויל
רעדט .אַרױס ,נאָר עמיצער האָט ,נעבעך זיין לשון .צעמישט"( .דאָרט)
ש .י .איז אַ רודף-שלום .ער וויל זען אין דעם לינקס איבערטריבענע ווילדע
טענות דאָס געזונטע נאַרהאַפטע קערנדל װאָס אין זיי .ער רעכנט אַז זיי פאַרמאָגן
אָט דאָס יאָדערל און מע דאַרף עס געדולדיק אויסלושטשען ,און די מי וװועט זיך

לֵוינֶען.

י

|

י

יי

מיט איבער אַ האַלנן יאָר שפּעטער וװוערט שוין די לאַנע קלערער .,ש .י.
נעמט שוין רעדן קלאָרערע דיבורים .ער נעמט שוין גוט באַגרייפן אַז סע איז ניטאָ

װאָס צוצוהערן זיך צו די רייד פון ,לינקן דעלענאַט? װאָס איז אַן אומהיילבאַי
|
יי
רער רעמאַנאָג.
,װאָס די דעמאַנאָנן

ווילְן באמת ...

װאָס זיי מיינען איז צוֹ פאַרכאַפּן די

|

פירער-שטעלעס אין דער יוניאָן"*).

און ער ווייסט שוין נאַנץ גוט אַז אין די יוניאָנס אַרודעװועט די ,רויטע

האַנט? װאָס שטרעקט זיך פוֹן מאָסקװע ...אוֹן פאַר די מאָסקװער לייט אין
דעמאָקראַטיע-אַפּעלירונג צו די מאַסן ,בלויז אַ מאַסקע צו פאַרדרייען די קעפּ און
|
|
באַשװוינדלען.
,אין דעם קאַמף צווישן די רעכטע און לינקע ווערט די דעמאָראַליזאַציע
אין דער יוניאָן טיפער . . .די יוניאָן-מיטגלידער אַליין ,אָדער ריכטיקער ,זייערע...
לייטנדיקע גייסטער ,טוען אַלץ ,װאָס זיינען נאָר בכוח צוֹ דעמאָראַליזירן די יו-
ניאָן  . ..אונדזער אָרגאַניזאַציע אין ניט מער ,איינע און אומגעטיילט" ,װי זי
האָט עס באַדאַרפט זיין ,נאָר ,ווייל זי איז אַזױ צעשפּאָלטן אין צוויי יזריגערישע

לאַגערן ,װאָס מע זאָל ניט אונטערנעמען,

שאַפּן זיך נלייך די צוויי פּאַרטײען,

,אָג" ,מוז די אַנדערע זאָגן ,נאַכט"*=).
זאָגט איינע :ט

{ = מע טאָר קיין צדדים ניט האָבן אין קיין יוניאָן ,װאָס דאַרף זיין איין קאָמ-

פּאַקטע סאָלידע אָרנאַניזאַציע ,וי מע קען ניט האָבן קיין אויסגעטיילטע,

בולט-

אָפּגעצייכנטע צדדים אין אַן אַרמײ ,און אַ יוניאָן איז אַן עקאָנאָמישע קאַמף-
|
אָרגאַניזאַציע.
אָבער די אַרבעטער זיינען ניט שולדיק .די שטעלע-זוכערס פאַרווירן זיי און
פאַרפירן זיי מיט זייערע פאַלּשע זיסע ריידערייען און צוזאָגענישן הן מינדלעך הן
י
שריפטלעך.
װאָס מאַסקירט איר גרויסן חשק צו טעראָריזירן אוֹן דע-
טל
ע,, .
ל.
בָס.
דא

*)
*)

דאָרט01 ,טער נאַװעמבער.
דאָרט ,דוטער נאַָװעמבער,

073

|

|

אַ בא

-

גאָהדין

מאָראַליזירן די גאַנצע אַרבעטער-באַװעגונג אונטער דעם נאָמען, ,פרייהייט' ....
היט זיך פון צו זיין בלינדע געווערקצייג פון די אינטרינאַנטן און שאַרלאַטאַ-
2
י
נעס"( .דאָרט42 ,טער גאַװעמבער),
ער ווענדט זיך צו דער יוניאָן-פירערשאַפט זי זאָל ווערן שטייפער און מו-
טיקער ,זאָל ניט פֿאַרלאָזן מיט לייכטזיניקייט די פּאָזיציעס מיט דעם אויסרייד

ּ,אַטשקען זיך" מיט אָט דעם אָפּפאַל ,אויסשטיין די אַלע
 .אַז עס ווילט זיך ניט פ
אינטריגעס און שמוצערייען ,און עס אין לייכטער צו װאַקאַנטירן
און זאָלן די דעמאַגאָגן פירן ,וי זיי ווילן און פאַרשטייען.

די פלעצער,

 ,פון אַרבעטער-פירער פּאָדערן מיר און מיט רעכט צו שטיין איבער אָט די
אַלע אומאַנגענעמלעכקייטן ,און צו האָבן שטענדיק דעם נייטיקן מוט און כוח
צו באַקעמפן אָט די אַלֶע שרצים ורמשים ,ואָס פאַרפּעסטן די יוניאָן-אַטמאָס-

פער"( .דאָרט)

|

|

ב .שלעזינגער ,דער פּרעזידענט פון דער ,אינטערנעשאָנאַל? רעזיגנירט ,אומ-
געאַכט ש .י-ס פאָדערונג

פון שטאָל-שטאַרקײט

און בראַװוקייט אין קאַמף קעגן

די פאַרלוימדער און אינטריגירער.

;וי נאָך אַן אורזאַך פון זיין (ב .שלעזינגערס) פעסטן באַשלום קען...
אָנגענומען

אים

ווערן די אומפאַרדינטע,

די משונהדיקע

אַטאַקעס,

װאָס

טאַנ-טעגלעך

פוֹן די אַזױ

גערופענע

,לינקע"

געמאַכט

געװאָרן

זיינען אויף

צייטונג-

שמירער ,װאָס אין זייער נידערטרעכטיקייט האָבן פאַרשטאַנען אַכַּע מאָל װי אים
צו פאַרוואונדן ,וי צו פאַרביטערן זיין לעבן און מאַכן אַלץ שווערער און שווערער

'

פאַר אים זיין אַרבעט"*).

מאָריס זיגמאַן װוערט דער אויסדערװויילטער פּרעזידענט פון דער אינטער-
נעשאָנאַל?.

|

|

| = ש .! .באַנריסט אים האַרציק און קאָמפּלימענטירט אים פאַר זיין ביז איצטיקער
אַרבעט ,און לייגט גרויסע האָפענונגען אויף אים ,אַז אים װעט זיך איינגעבן.

|

אָפּצורײיניקן די יוניאָןדאַטמאָספער און ווען נייטיק ,באַזייטיקן די שטערער.

;דאָס אָבער װאָס קען פּאַסירן אין אַ יוניאָן פון היסטערישע

מיידלעך,

וועמענס מוחות זיינען פאַרסמט פון אַלערלײ פּוסטע פראַזן ,דאָס קען ניט און װעט
גיט פּאַסירן אין קיין יוניאָן ,װאָס האָט די מינדסטע זעלבסטאַכטונג .דערפאַר האָבן
עס די באַלשעװויסטישע אַניטאַטאָרס געקראָגן אַזאַ טרויעריקן ברוך-הבא פון דער

קאַװוענשן פון דער ;יונייטעד מײינװאָרקערם יוניאן"*=).

|

ש .י .רעדט מיט ביטערקייט און ביטו? וועגן די פרויען-אַרבעטאָרינס װאָס
געהערן צו דער ,אינטערנעשאָנאַל" .פון די גרינגשעצונגס-ווערטער װאָס האָבן

זיך ביי אים אַרױסגעכאַפּט פון אונטער זיין פּען קען מען אורטיילן וי אויפגע-
בראַכט ער איז געווען און װוי קריטיש די לאַנע איז געווען אין יוניאָן .ער װאָלט
*)+
*=ט)

דאָרט,

פוטער

דאָרט6 ,טער

יאַגי .3291
יולי.

| ש.

יאַנאַָװסקי

--

וועלן ,אַז זינמאַן

זײן לעב

קעמפן

זאָל נאָכטאָן

טן

דזשאָן

שאַבן

ל ,לואיסן

3113

(,)0881

דֶעם פּרעזידענט

פון

,אַראײיניקטע קוילן-גרעבער פון אַמעריקע? ,אַ פאַראיין װאָס איז געגרינדעט
די פ

אין  ,0981מיט פולע צען יאָר פאַר דער ,אינטערנעשאָנאַל? און פאַרמאָגט אַ
מיטגלידערשאַפּט

פון 000,000

בערך ,לואיס האָט אויסגערייניקט

די יוניאָן פון

די קאָמוגיסטישע אָנשיקענישן .ער האָט ניט דערלויבט קיין זייטיקע עלעמענטן זי
זאָלן זיך אַרײינמישן אין זייערע אינערלעכע

אָנגעלעגנהייטן .ש .י .דערקלערט די

קאָמוניסטישע מגפה װאָס האָט גענומען בושעווען אין אייניקע לאָקאַלן פון דער
;אינטערנעשאָנאַל? מיט דעם װאָס אַ גרויסער טייל פון דער מיטגלידערשאַפט
געהערן צום שוואַכערן מין ,און לאָזט זיך לייכט איבערריידן פון דעמאָנאאָגן אַגי

טאַטאָרן ,זי זיינען אין דער בחינה פון אַ ;נערה שנתפתתה" .

/

דאָ ,אין ש .י-.ס שרייבן ,זעט מען שוין ,אַן ער איז געקומען צום שלוס,
אַז אָן אַן אָפּעראַציע װעט מען זיך ניט באַגיין ,ער אין דערפאַר ,אַז מען זאָל
אויסשליסן

די שׁטערער-צעשטערער

און מע זאָל זיין שטרענג דערביי .מען מוז

פֿון זיי פּטור ווערן ,איין מאָל פאַר אַלֶע מאָל,
1:
|
ג,עוויס װעט אָט דער דאָזיקער יוניאָן-עלעמענט ,וועמעס אַרבעט עס איז צו
יעורניאָן ...אָבער עס איז דאָך שר
צעשטערן ...אַרוסגעטריבן ווערן פון ד
ילעך ,װאָס גראַדע אין דער איצטיקער צייט .. ,מוז מען האָבן צו טאָן .מיט אלער-
יי שקצים ורמשים . ..װאָס וויקלען זיך איין אין דעם מאַנטל פון פּראָגרעסײ
וויזם ,אידעאַליזם ,כדי צן שטערן וי ווייט מענלעך דער יוניאָן אין איר גרויסער
|
|
אַרבעט"*);

די שיקאַגער יוניאָנס ...זיינען געפאַלן אַ קרבן פון דער עפּידעמיע פון
לינקיזם . , .און ווען די יוניאַנס האָבן שוין אָנגעהויבן געזונט צוֹ וערן ,איז
אָבער דער ואָרצ? פון דער קראַנקהייט אַלֵץ געזעסן טיף אין קערפּער אין דער
ד,זשענעראַל עקזעקוטיוו באָורד פון אינטערנעשאָנאַל? האָט באַשלאָסן צו מאַכן
דרי נייטיקע אָפּעראַציעס ,אויסצושניידן דעם קאַנסער מיטן װאָרצל ,כדי די יוניאָנס
זאָלן קענען פולשטענדיק גענעזן ווערן .וי באַקאַנט ,איז די אָפּעראַציע געמאַכט
געװאָרן ,און זי אין געווען אַ העכסט געראָטענע .דאָס פאַרפוילטע פלייש אין
אויסגעשניטן געװאָרן ,און ווען די וועלט האָט דערפילט דעם ריח פון דעם ,האָט
/
זי זיך געמוזט פאַרשטאָפּן די נאָן)**"., ,
וןקאָליר,
דער איינגעבוירענער אָפּטימיסט ש .י .זעט די זאַכן אין י
ער איז זיכער אַז די אָפּעראַציע וועט אָפּגיין לייכט ,אָן קיינע קאמולולאצוע און
דער חולה .װועט נאָר אין גיכן געזונט וערן.

| ש .י ,איז קענן איינגיין אויף קאָמפּראָמיסן .,ער האַלט אַזן מע דאַרף האַנדלען
שנעל און רעאַגירן שטרענג .ער זעט און שאַצט אֶפּ די סיטואַציע ריכטיק .ער איז
אָבער פאָרט בלויז דער רעדאַקטאָר פון דעם אָרנאַן פון דער ,אינטערנעשאָנאַל?
אָבער ניט איר אַקטועלער הויפּטפירער.

*)
)5

דאָרט ,דטער אויגי.
דאָרט ,דטער סעפּטעמבער.

+
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גאָר ד י}

שרוי ש.רייבט אונטערן קעפּ? ,די מרידה פּט לאָפאַל פ".
,/עס איז ענדלעך געקומען די צייט ווען עס מון אויסנעפירט ווערן אפַול-
שטענדיקע רייניקונג פון אונדזער יוניאָן .עס האָט זיך ניט געגלייבט ,אַז די פּאֶר
הונדערט שרייער וועלן עס װאַָגן .,מע האָט געמעגט רעכענען ,אַז ,כאָטש זיי זיינען

אַזעלכע געװאַלדיקע בריות ,װטווימלמאַכער,

ווען עס ועט קומען צום האַנדלען,

וועלן זיי זיך באַזינען און זיי װעלן האַנדלען וי יוניאָן-לייט .אָבער עס האָט זיך
אַרױיסגעויזן ,אַז די דאָזיקע פּאָר הונדערט ,אַ מיעוט שבמיעוט . . .זיינען פּשוטע
הפקרדיונגען  ..,איז דאָך ניטאַ קיין אַנדער ועג פון זיי פּטור צו ווערן ,וי נאָר
דורך דער צוריקרופונג פון דעם ,אינטערנעשאַנאַל-טשאַרטער" פון דעם לֿאָקאַל,
און גלייך אָרגאַניזירן .אַ נייעם לאָקאַל?( .דאָרט ,פוטער אָסטאָבער).

,ער שטורעם דערנענטערט זיך" שרייבט ש .ים -
אונטערן קעפּל ד

,גמאַן האָט קלאָר געמאַכט ,אַז מע שליסט אוים די קאָמוניסטן ניט וי
זי
אידעאישע קעגנער ,נאָר וי יוניאָןדברעכער ,װאָס ווילן פאַרגװאַלטיקן דעם ווילן
פון דער אַרבעטערשאַפט"*).
|
|
עס .קומט נענטער צום קלימאַקס.
,די גאַנצע ,אינטערנעשאָנאַל?" מוז זיך דעו{ריבער נראַטולירן מיטן

:
פאַקט,

ואָס דעד שונא אין אויסגעפונען געװאָרן און שטייט אַנטבלױזט פאַר אַלעמען
אין זיין גאַנצער העסלעכער נאַקעטקייט"**).

.

|

ל,אָקאַל  9בלייבט לאָיאַל ,די פּאָר שרייער האָבן רעזיגנירט פון עקזעקוטיו
באָאַרד .ווען זריעיזיגנירן ניט ,װאָלטן זיי אַרױסגעװאָרפן געװאָרן"***),
 .... ,ווער רעדט שוין ,אַז די דאָזיקע פראַקציע ווערט נעפירט פון אין
גאַנצן אַ דרויסנדיקער קערפּערשאַפט און נעמט פון איר באַפעלן װאָס אויסצופירן

אין דער יוניאָן איז דאָך עס אוודאי ניט קיין אַנדער זאַך וי די קלאָרסטע דע-
מאָראַליזאַציע פון דער יוֹניאָן ,דערפאַר האָט אונדן ניט פיל אָנגעהויבן צו אַרן,
ווען אונדזערע ניו-יאָרקער דעמאַגאָגן ,װאָס האָבן אויף זיך אַרױפגעשלעפּט די
מאַסקע פון קאָמוניזם ,האָבן אונדזער שטעלונג געבראַנדמאַרקירט וי די העכסט-
דעספּאָטישע ,װי אַ פֿאַרשװעכונג פוֹן דער פרייהייט פון דעם יוניאָן-מיטנליר.
מיר זיינען זיך פולקאָם און קלאָר באַוואוסט ,אַז מיט אונדזער שטעלונג פאַדהיטן
מיר די יוניאָן פון דער העכסט-ישעדלעכער דיקטאַטור ,ואָס װאָלְט זיך .געמוזט
אַנטוװיקלען פון אַזאַ פראַקציע-פּאָליטיק( .דאָרט9 ,טער דעצעמבער).
ש .י .-טריאומפירט ,אים ווייזט זיך אוֹיס אַז דער אינערלעכער שונא ,װאָס
שטיצט זיך אוֹיף אַן אויסערלעכער מאַכט װאָס קומט פון מאָסקוע ,אין שוין
אין נאַנצן צעשלאָגן ,אָדער ריכטיקער ,פאַריאָנט פון די יוניאָנס,
,דער שונא איז אַרױסנעטריבן געװאָרן פוֹן אונדזערע יוניאָנס ...זיין

*)
*)5
*5ה)

דאָרט62 ,טער אָסטאָבער,
דאָרט61 ,טער גאַװי.
דאָרט32 ,מער גאָוי.

יאנאַװסקי

ש.

--

לעב

זײן

קעמפן

אה

,

שאַפן

|

313

איינפלוס איז נלייך צוֹ נו? ..,די ,אינטערנעשאָנאַל? איז וידער איינס און
אומגעטיילט .עס איז איר אױיטאָריטעט װאָס איזן די איינציק הערשנדיקע אין אַלע
אונדזערע יוניאָנס"( .דאָרט82 ,טער דעצ')
אַזױ שרייבט ש .י .אונטערן קעפּל? ,פּרעזידענט זינמאַן האָט אויפגענומען
|
דעם קאַמף מיטן שונא".
| ש .דס אָפּטימיזם איז ניט באַרעכטיקט .זינמאַן האָט טאַקע אויפגענומען
דעם קאַמף אָבער ער האָט אים ניט פאָרנעזעצט מיט גענוג אַנטשלאָסנקײט.
עס האַלט ערב אַ קאַנווענשן.
ש .י .שרייבט
ווען

אונטערן

קעפּל ,קאַנװענשן-געדאַנקען":

,יר וועלן דעריכער באַטראַכטן פאַר אַן אמתן דערפאָלנג אונדזער קאָנװענשן,
ס
די דעלעגאַטן וועלן שטימען ניט לינק און ניט רעכט ,נאָר לויט זייערע

|

איבערציינונגען.
דאָס הייסט ,ווען מענטשן

װועלן ניט שטימען

לויט אַ געוויסן שולחן-ערוך,

לויט אַ געוויסער תורה פון דעם אָדער יענעם רבין ,נאָר ווען זיי ועלן שטימען
לויט זייערע איינענע איבערציינונגען"=).
די פראַנע איז ,צי די מיטגלידערשאַפט פאַרמאָנט אַזעלכע אייגענע איבער-
צייגונגען װאָס זיינען ניט פאַרפאַרבט אָדער באַאיינפלוסט פון אַ געוויסער לערע.
דאָס שדייבט ש .י .נאָך דער קאַָנװענשן װאָס האָט ניט אָפּגענאַרט זיינע
גענאַרטע דערװואַרטונגען בנונע דעם קאַרדינאַלן פּונקט צו צעברעכן דעם יאָך װאָס
|
די קאָמוניסטן ווילן אַרױפזאָטלען אויף דער אינטערנעשאָנאַל".

,זי (די א
,ינטערנעשאָנאַל")

האָט זיך ניט אָפּגעשראָקן פאַר די אַזױ גע-

רוכּענע קאָמוניסטן  . . .פראַנק און פריי האָט זִי אויפגענומען דעם קאַמף קעגן
אַלֶע אירע שונאים ,אינעװייניקסטע און אויסנװוייניקסטע
אירע קאַמפן אַרױסגעקומען די זיגערין"**).

און איז תמיד פון אַלֶע

,י קאָנװענשן מיט אירע באַשלוסן האַלט ,אַז די לינ (די ;טרייד יוניאָן
ד
עדזשוקיישיאָנאַל פיג) איז און מוז באַטראַכט וערן װוי דער שונא פון דער ,אינ-
טערנעשאָנאַל? ,און נאַטירלעך דאַרף יעדער מיטנליד פוֹן דער ,אינטערנעשאָנאַל?

הב טי
באַקעכפן זי מיט אַלע זיינע כוחות""==).
;איר (פון דער קאָנװוענשן) אויפנאַבע איז געווען אוױיסצוראָטן די דאָזיקע

פּעסט פון װעלט-באַנליקער מיטן סאַמע װאָרצל ,און זיכער האָט זי עס אַנדערש
ניט געקענט אויספירן

וי צו זיין אַזױ שטרענג ,װוי נאָר מעגלעך .זי האָט זיך

ניט געקענט דערלויבן דעם לוקסוס פון זיין מילד ,באַרמהאַרציק"*==**),
*)

*)5
)5585
אא8פ)

דאָרט952 ,טער אַפּריך.

דאָרט2 ,טער מאַי
דאָרט32 ,טער מאַי
דאָרט026 ,ער יוני.
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אַבט

מען האָט אוױיסגעשלאָסן,
רעלעגאַטן,

גאָ רדין

ד"ה ניט צונעלאָזן צו דער קאָנװענשן
|
:

אעירינגעגעסן
אָכער די קראַנקהײיט האָט זיך װאָס מ

די לינקל
הי

אין לייב פוֹן דער

יוניאָן .און די האַלבע מאָסרעגלען װאָס זיינען אָנגענומען געװאָרן האָבן געמאַכט
0
|
די לאַגע פון פּאַציענט ערנער פון חודש צו חודש,
ש .י ,האַלט שוין אַ היפּשע צייט זיין פּען-שווערד אַרױסגעצוינגן פין 'שייד,
אָבער ער קרינט ניט גענוג קאָאָפּעראַציע פון די אַקטועלע פירער פון  ,אינטער-
נעשאָנאַל? .און ער פאַרלירט דעם באָדן כאָטש ער קעמפט אומדערשראָקן.
,אָט דאָס איז די געמיינע און שעדלעכע דעמאַנאָגיע ,װאָס ווערם געטריבן
פון די עקזעקוטיווע באָאַרדס פון אייניקע פון אונדזערע לאָקאַלן ...אין זי

הענט פון אַזעלכע מענטשן איז אונדזער יוניאָן ווירקלעך אין אַ זייער טרויערי-
קער לאַנע ,און עס מוז געמאַכט ווערן אַ סוף צו דעם .װאָס גיכער אַלץ בעסער"=).
אָבער די יוניאָן-פירערשאַפט ווייזט ניט אַרױיס די ווילנספולע אַנטשלאָסנקײט.
אונטערן קעפּל ,קאָמוניסטישע שאַרלאַטאַנעס" שרייבש ש .י .און רופט צו

אַ כירורנישער

אַנטשלאַפענער

אַקציע:

מאָל טאָר עס נדיעטרלאָזט וערן .גלייך מוזן געמאַכט
י,י.ן
קָל
,סיין מא
ווערן אַ סוף צו דעם .דער קאַנפער ,װאָס פרעסט אויף די אינגעוייד פון דער
יוניאָן ,מון מיט אַ שטאַרקער ,פעסטער האַנט ,װאָס זאָל קיין איינציקן ציטער
ניט טאָן ,אויסגעשניטן ווערן ,כדי ער זאָל ניט רואינירן דעם גאַנצן קערפּער. ..

די דריי

שטעלן

דערמאַנטע

עקזעקוטיווע

באָאַרדס

(פון די לאָקאַלן  2 ,9און

( )92אונטער אָנקלאַגעס ,און דערוויל זיי סוספּענדירן ,כדי זיי זאָלן ניט קענען
ברענגען נאָך מער פאַרדאַרבונג אין דער יוניאָן ,װי זיי האָבן עס שוין ביז איצט

|

אויסגעפירט"*=).

אָבער זיינע ווערטער האָבן נים געפונען דעם געהעריקן אָפּקלאַנג ,אין דו /
-מוהות און הערצער פון די הויפּט-באַאַמטע פון דער יוניאָן .און ש .י .ווענדט זיך

צו דער מיטגלידערשאַפט:

:

|

|ל,אָזט זיך ניט אויפהעצן ! געדענקט ,קריצט עס גוט איין אין אייערע מוחוֹת,
דאָס ויאָס דאַרף און מוז זיין דער מאָטאָ פון יעדן יוניאָן-מאַן, :די יוניאָן איבער
|
אַלץ? !

די שאַרלאַטאַנעס-קאָמוניסטן האָבן פאַר זייער מאָטאָ :די יוניאָן אוֹן אַלין
(אין איר פאַד דֶעם גרויסן

שווינדל,

פּאַרמיי"*"*).
גוטגעהייסן

*)+
)5+
)568

ואָס

רופט

אַרבעטער

זיך

|
די סוספּענדירונג (פון די אויבנדערמאַנטע

דאָרט92 ,טער מאַי.5291 ,
דאָרט ,פטער יונ.
דאָרט ,סוטער יולי.

(װאָרקערס)-

|
דריי לאָקאַלן) און...

יש .יאַנאָװסקי  ---זין לעבן ,קעמפן טט שאַבן

:

(913

גלייכצייטיק רעקאַָמענדירט ,אַן אלע אָנגעקלאַנטע זאָלן פאַר אַ געוויסן
פון יאָרן נישט קענען זיין מער קיין קאַנדידאַטן .אויף קיין אַמט"*).

טערמין

= גייט דאָך אַלִיץדוכט זיך כשורה .אָבער אֶט קומט די 81טע קאָנווענשן ,מע
שליסט אצאַיַיטװוייליקן שלום מיט די לינקע .מע האָט ש .י-ן ניט געפאָלגט .און
ער פילט אַז אונטער די אומשמענדן פון איינגיין אויף קאָנצעסיעס מיט דעם שונא,
װאָס מען האָט געדאַרפט ,לויט זיינע חשגות ,געמוזט פאַרטיליקן ,אַרױסשמײסן
פון דער א
,ינטערנעשאָנאַל" ,קען ער מער ניט רעדאַקטירן דעם אֶרנאַן פון דער
;אינטערנעשאָנאַל? ,ש .י .רעזיננירט ,און ער בלייבט אָן אַ שטעלע ,אָן אַ טריבונע
וואוֹ צו לאָזן הערן זיין װאָרט ,און אָן קיין הכנסח פאַר די לעצטע פערצן יאָר װאָס
זיינען אים געבליבן צו לעבן און זיך זייער פּלאָגן עקאָנאָמיש,
ער גיט אויף זיין שטעלע .ער צאָלט דעם פּרייז .ער װעט ניט נאָכגעבן דעם
|
שונא פון די פרייע אַרבעטער-אָרנאַניזאַציעס,
ער קומט

אַרױיס מיט

אַן אַרטיק?

פאַרלאָזן די ג
,ע-ענטיקייט",

װאָס

זיבן

און ער דערקלערט

זיינע מפאָטיוון

פֿאַר

מיט

אַזױ

יאֶר האָט ער אין איר

געדינט

פיל איבערגעגעבנקייט און ליבשאַפּט .דער אַרטיק? הייסט, :װאָרום איך פֿאַרלאָז
|
מײן פּאָסטן אַלס רעדאַקטאָר פן ,גערעכטיקײיט" .
'א,ון דאָ בין איך ווידער שטאַרק אַנטוישט געװאָרן .און די אַנטוישונג אין
געווען נאָך ביטערער ,ווייל זי איז געקומען פון די ,מיט וועמען איך בין געשטאַ-
נען זייט ביי זייט און נעקעמפט מיט זיי די נאַנצע זיבן יאָר .איך האָב פיל פון זיי
געפונען צו שװואַך אין דעם קאַמה .איך האָב אויסנעפונען ,אַז טייל פון זיי זיינען
געווען גענייגט צו מאַכן אַלערלײ קאָמפּראָמיסן מיט די ערגסטע שונאים פון דער
וניאָן .עס האָט מיך שרעקלעך פֿאַרדראָסן דער אַזױ גערופענער פרידן ,װאָס דער
פּרעזידענט (מאָריס זיגמאַן) פון דעם ,אינטערנעשאָנאַל" האָט געשלאָסן מיט דעם
צד ,װאָס האָט געדאַרפט נאָר געזעצט ויערן אויף דער אָנקלאַגע-באַנק װוי די

ערנסטץ

און נעמיינסטע שענדער פון דער יוניאָן.
|
,איך האָב ,נאַטירלעך ,געוואוסט די ריינע מאָטיוון פון דעם פּרעזידענט.
א2יך האָב געוואוסט ,אַז ער האָט עס געטאָן ,ניט קוקנדיק אויף דעם װאָס אים אין
גםעווען אַזױ דערווידער ,צוליב דער יוניאָן .אָבֹער איך האָב געזען ,אַז מיט דעם
אַזױ גערופענעם פרידן גיט ער די שונאים פון דער יוניאָן דעם פּרעסטיזש פון
רעבעלן ,װאָס האָבן געזיגט .ער האָט לכן ,ניט ווילנדיק געשפּילט אין זייערע הענט,
און איך האָב מורא געהאַט פאַר דעם אויסנאַנג פוֹן אַזאַ פּאָליטיק .דערפאַר האָב
איך אין דער ,נערעכטיקייט"

אָנגעהאַלטן

די אַלטע ,די איינציקע

נערעכטע

שטע-

לונג פון דער א
,ינטערנעשאָנאַל?  --פון קאַמף ביז צום ביטערן סוף"*=).
|
ש .י .איזן געווען אַבסאָלוט גערעכט וי די וייטערדיקע קאַמפן קענן די
לינקע האָבן באַװיזן .מע האָט געמוזט אָט די דעמאַנאָגן באַזײיטיקן וי ער האָט
*)
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דאָרט,

דוטער

יולי.

דאָרט ,ווטער דעצעמבער .9291

אבא
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גאָ רדין

געראטן .אָבער בשעת מעשה ,אויף דער קאָנװענשן האָט מען אים ניט געפאָלגט,
און ער איז אַװעק אַן אַנטוישטער ,מיט גרויס שברת-לב אעונןמת-נפש,
עטלעכע יאָר מיט דעם ,אַ"ם -- .אוז
דאָס איז אַלַּע מאָל געווען זיין גורל, :
צום סוף אַװעק .צװאַנציק יאָר מיט דער ,פאַ"ש" ,װאָס ער האָט געהאָדעװוטט

און געפלעגט  ---און איז אַועק .און איצט ווען ער איז שוין געווען באיַסל איבער
זעכציק ,אַװעק פון דער ,גערעכטיקייט"  . , ,ש .י .איז אַ העראָאיש-טראַנישע פינור.

.2

יו.וערט

מיטאַרבעטער איןפאָ,רווערטס.

מיר ברענגען די נאָטיץ פון דער ,פאָרװוערטס"-רעדאַקציע
באַקאַנט ,אַז ש .י.ווערט איינער פון דער פ,אָרווערטס"-משפּחה.
0
|
אָט װי זי רענ זיך:
,גענאָסע יאַנאָװסקי ...איז מיט יאָרן צוריק געשטאַנען אין
װאָס איז געווען נאַנץ קריגעריש צו אונדזער לאַנער ...,אומשטענדן
אָבּעד ,געענדערט ,און די צייט האָט אונדן אַלעמען אַ סך געלערנט,
פון די רעזולטאַטן ,איז גענאָסע יאַנאָוװסקי אין די לעצטע פופצן יאָר

די פריינדלעכסטע באַציאונגען מיט אונדן.)*" ,.

װאָס

מאַכט

אַ לאַגער,
האָבן זיך,
וי איינער
געווען איי

|

קיין גרויסע איבערראשונג האָט ש .י-ס אַריבערטרעטן די שוועל פון דעם
סאַציאַליסטישן אָרגאַן ,פאָרווערטס" ניט געדאַרפּט אַרויסרופן ,ווייל פּאָליטיש
בנוגע אַקטועלע קעננווערטיקע פראַגן איז ער צוגעקומען גאַנץ נאָענט צו די
פּאָזיציעס װאָס עס האָבן פאַרנומען די סאַציאַלדדעמאַקראַטן ,די אַרבעטער יוגיאָזד
פירער און דער ,פאָרווערטס" װאָס אין געווען זייער װאָרטזאָנער.
ש .י .האָט עס אונדז געזאָגט בפירוש .אַמאָל איז ער געװוען נאָר אַ פֿאַר-
ביטערטער אוֹן פאַרביסענער שונא פון ,פאָרווערטס" ,אָבער ער האָט זיך מיט
דער צייט אַרומגעזען אַז דער ,פאָרווערטס" האָט געפונען דעם ריכטיקן לשון און
ריכטיקן שטייגער װוי צו ריידן צו די ברייטע יידישע אַרבעטער און פאָלקס-מאַסן.
איבערהויפּט האָט ער זיך אין דעם דערקונדיקט ,ווען ער האָט פּרובידט אַרױיס:

געבּן א טעגלעכע צייטונג און ער איז דורכגעפאַלן.
אָט װאָס ער שרייבט אין זיין ,פון רעדאַקטאָרס נאָטיצביכל"? /
,ים (ש .ידן) איז אייננגעפאלן אָנצוהייבן אַרױיסגעבן אַ טעגלעכע צייטונג....
א
אַ צייטונג װאָס זאָל מיט איר אינהאַלט ,מיט אירע נייעס ,מיט איר נאַנצן לייענ-
שטאָף ,מיט אירע ערנסטע אַרטיקלען זײַן די שטאַרקסטע אילוסטראַציע .וי א
שיינע ,ערלעכע אַרבעטער-צייטונג קאָן און דאַרף זיין .,אַז דער דערפאָלג איז זיַכער
האָבן מיר אויף קיין רגע ניט געצווייפלט...

*)
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שאַפן

אָבער ,אַך ,אירע טעג זיינען נגעווען געציילטע ! די צאָל פון אירע לייענער
איז געווען קוים אַכט טויזנט ,און די גרעסטע ענטוזיאַסטן פון דער צייטונג ,ווען
זי איז געווען בלויז אַן אידעאָל ,האָבן אָנגעהויבן פילן אַ מאָדנע קאַלטקײט צו
איר .װאָס איז געווען די אורזאַך  ...7קונל איז נום איין מאָל א ואָך .אָבער
יעדן טאָג ווער קען עס אויסהאַלטן ? ווער קען עס אַראָפּשליננען צוויי דריי מאָל אַ

ואָך אַרטיקלען פון מעריסאָן און זאָלאָטאַראָוון און אַנדערע אונדזערע שרייבער?
מיר האָבן דעמאָלט געפילט ,װוי משה רבינו ,ווען ער האָט אַראָפּגענידערם פון
אונטער די ואָלקנס פון באַרג סיני און דערזען זיינע יידעלעך טאַנצן אַרום דעם

און מיר האָבן צעבראָכן

גאָלדענעם קאַלֵב..

אונדזערע לוחות"*).

דעמאָלט האָט ער איינגעזען אַז דער ,פאַרווערטס" איז די צייטונג װאָס אין
צוגעפּאַסט צו דעם אַנטװיקלונגס-ניווא פון די יידישע מאַסן .און אַז ער אין זיין
קריטיק און זיין קאַמף קענן ,פּאָרװוערטס? איז געווען אומגערעכט .ויי? דער
,פאָרווערטס" האָט געגעבן די מאַסן די שפּיז ,װאָס זייער געשמאַק און זייער

פאַרדייאונג-סיסטעם האָבן פאַרלאַנגט ,און אַן אַנדער שפּייז פון אַן אַנדער טעם
|
און אַנדערש צונעווירצט וועלן זיי אין מויל ניט נעמען.
שייך זיין שטעלונג צו פאַרשיידענע פּראַנן איז זי געווען היפּש
און װאָס איז
אַ מעסיקע .אַזױ אַז ניט זייענדיק קיין מיטאַרבעטער אין ,פאָרווערטס" איז ער
סיי-ווי אין אַ געוויסער מאָס און הינזיכט ,געשטאַנען אויף איין און דער זעלבי-

קער פּלאַטפאָרם אויף וועלכער עס זיינען געשטאַנען די לייטנדיקע גייסטער פון
,פּאָרווערטס".
|
אָט װאָס ש .י .שרייבט:
,טימען פאַר דעבסן ( )8281-6291דאָס אין די פליכט פון יעדן דענקנדיקז
ש
מענטשן ,מאַכט ניט אוֹיס ,צי ער אין אַ סאַציאַליסט צי ניט ...ער (דעבס) איז

דער קאַנדידאַט פֿון אַלץ װאָס איז נאָר ערנהאַפט און מענטשלעך אין אַמעריקע?"=*).
היתכן ? ש י ,פאַרשטייט נאַנץ גוט ,אַז מענטשן-לײיענער װעלן זיך פרעגן
װאָס האָט מיט אים פּאַסירט ,און ער געפינט פאַר נייטיק צוצוגעבן אַז פּרינציפּיעל

װאָס עס אין שייך דעם ענדצי? האָט ער זיין טאַקטיק ניט געביטן.

|

פֿאַר קיינעם

קיין מאָל ניט

,ער
ד

שרייבער

האָט ביזן איצט

פון די שורות

געשטימט .. .ער (ש .י ).איז נאָך ביז היינטיקן טאָג ביי דער פעסטער איבער-
ציינונג ,אַז אויף דעם פּאַרלאַמענטאַרישן וועג װועט דער אַרבעטער-קלאַס קיין מאָל
ניט אויסקעמפן זיין באפרייאונג פון אַלֵץ װאָס דריקט און שטיקט אים אין דער

איצטיקער אָרדענונג"( .דאָרט)
און דאָך הייסט ער גיין שטימען פאַר דעבסן .הפּנים ,ער האַלט אַז אָפּנעבן
אַ פּראָטעסט-שטים איז ניט בלויז דערלויבט ,נאָר עס אין ממש אַ הייליקער חוֹב.
אָבער ש .י .אין ביי דעם באָריער ניט געבליבן שטיין ,ער האָט נעמאַבט אַ
|
ווייטערדיקן שפּרייז אין תחום פון מעסיקייט.
5
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,גערעכטיטייט",
דאָרט,

92טער

123ער
אַלטי

אֲפּויל,

.0291

.2291

872

אַבֿא.

:

גאָר דין

! ,מיר האַלטן ,אָבער ,פאַר זייער נייטיק צו דערקלערן פאַר װאָס מיר דענקען,

אַז ועדער ערלעכער און דענקנדיקער מענטש

דאַרף ניט נאָר שטימען פאַר לאַ-

פֿאַלעטן  . ..נאָר ווירקלעך אַרבעטן מיט אַלע כוחות צו העלפן אין דעם קאַמ-
|

|

פּיין( .דאָרט)

ה=אָבער זיין רוף צו שטימען פאַר לאַפּאַלעטן װעט דאָך זיכער אַרוסרופן
שטוינונג מצד די לייענער ,באַװאָרנט ער עס ,און פאַרזיכערט די לייענער ,אַז װאָס
ער שרייבט איז זיין טיפע און פּערזענלעכע איבערצייגונג און עס אין ניט אַרױים-
,ינטערנעשאָנאַל" .דאָס האָט מיט דער
געצוואוננען אויף אים פון די פירער פון א
יוניאָן גאָרניט װאָס צו טאָן .ער איז אַזױ באַגייסטערט פאַר לאַפּאַלעטן ,אַז ער
אַליין-װועט גיין שטימען פאַר אים ,הגם דאָס איז אין פולן װידערשפּרוך צו אַלֵץ

װאָס ער האָט געשריבן וועגן שטימקעסטל . , .ער דערװאַרט ,אַז לאַפּאַלעטן װעט
זיך איינגעבן צו שאַפן אַ דריטע פּאַרטײ און ראַטעװען די אַמעריקאַנער רעפּובליק

פון דער צוויי פּאַרטייען-סיסטעם.

און פאַר אַזאַ גרויסער

מצווח צו פאַרבייגן די איינענע ראַדיקאַלע פּרינציפּן,
,לאַפאַלעט ( )9881-9291האָט זיך אַרױסגעװויזן

דערנרייכונג

|

א

אין

|

צו זיין דער אידעאַלער פי-

דער פון דער באַװעגונג .זיין ערלעכקייט ,זיין פּאָליטישער מוט ,זיין קאַמפסלוס-

שֿיקייט ,זיין טיפער פאַרשטאַנד ...האָט אויף אים אָנגעװיזן װי דעם איינציקן
פירער פון דער באַװענונג וועמען עס איז באַשערט אַרויסצורייסן דאָס אַמעריקאַ-
(גער פאָלק פון דעם פאַרצויבערטן צירקל ,אין וועלכן עס דרייט זיך שוין זינט די
|
רעפּובליק איז נעשאַפן געװאָרן( .דאָרט)
,מיר

דערװאַרטן

דעריבער,

אַז די אַרבעטער

פּראָגרעסיווע באַװעגונג אין אַמעריקע

זאָלן העלפן בוֹיען די גרויסע

אויסצופירן די

וועמען עס איז באַשערט

גרויסע היסטאָרישע מיסיע צוֹ ברענגען צום לעבן אַ נייע אַמעריקע ,אַ באַפּרייטע

אַמעריקע"*).

לאַפאַלעט אין געלאָפן פאַר פּרעזידענט .ער האָט געקראָגן קאַרנע פינף
מיליאָן פּאָפּולערע שטימען און דרייצן עלעקטאָראַלע שטימען ,די סאַציאַליסטישע
פּאַרטײי האָט געשטיצט זיין קאַנדידאַטור ,אויך די אַמעריקאַנער אַרבעטס-פע-

|

דעראַציע? אויך די ,אַנראַרישע אומפּאַרטייאישע-ליגע"**).
|
האָבנדיק אַזעלכע געטאַמעװעטע אנשויאונגען האָט
.
ש
י .זיכער געקענט

-אַננעמען אַ מיטאַרבעטער-שטעלע אין ,פּאָרווערטם".

הי

די רעדאַקציע רעקאַמענדירט אים און קאָמפּלימענטירט אים זייער שטאַרק.
גגענאָסע יאַנאָווסקי איז אַן אויסגעצייכנטער שרייבער ,ער האָט אַ לעבעדיקע
2
איז איינע פון די לייכטסטע ,קלאָרסטע און שאַרפסטע אין
אַ.ך
ריין
ּ ז
פר,
שעדע
יפ
דעם יידישן זשורנאַליזם .ער האָט װאָס צו זאָגן און זאָנט עס מיט קראַפּט און
זייער אָפּט מיט אַן אייגנאַרטיקן הומאָר"( .דאָרט))

)5

*)+

דאָרט ,ו3מער אֶקְמי.

הפּאָרװערטס" ,וטער מאֵיץ.6291 ,

ט.

יאַנאָװסטי

--

זײן לעבה

סעמפן

און

שאַפן

'

913

ש .י .ווענדט זיך מיט;
,עטלעכע ווערטער צו די ,פאָרווערטס"-לעזער ...,איך פיל מיך באמת
גליקלעך צו שרייבן אין דער צייטונג ,װאָס רעדט טאָג-טעגלעך צוֹ חונדערטער

|

טויזנטער"( .דאָרט)

ער גייט שרייבן צוויי אַרטיקלען יעדע װאָך ,מאַנטיק און פרייטיק,
,איין אַרטיק? וועט באַשטײין פון קורצע נאָטיצן איבער פאַרשידענע מער
אָדער ווייניקער וויכטיקע ענינים ,דער צווייטער אַרטיק?ל וועט באַהאַנדלען ,אַזױ
ברייט וי עס לאָזט זיך נאָר אין אַ טאַנצייטונג ,איין וויכטיקע טאָנפראַגע( .דאָרט)

דער וויכטיקער אַרטיק? װועט זיך דרוקן מאָנטיק ,דער לייכטער אונטערן
קעפּל? ,אַ װאָרט אין צייט?  ---יעדן פרייטיק.
דער ערשטער אַרטיקל פון ש .י .איזן דערשינען דעם 8טן מאַרץ ,מאָנטיק.
מלחמה פאַר דעמאָקראַטיע" .דאָס איז אַ מין פּאָליטישער ווידוי,
דאָס קעפּל איז ,
,לדחטא" פאַר דעם צוטרוי װאָס ער האָט געשאָנקען
אַ שלאָגן זיך אין האַרצן ע
פּרעזידענט וילסאָנען ,ואס האָט מיט זיינע שיינע ריידערייען און גרויסצוניקע
צוזאָגענישן פארפירט אַ צאָל ראַדיקאַלן .ש .י .רעדט זיך ,פּשוט ,אַראָפּ פון האַרצן,
ווען ער באַהאַנדלט די טרויעריקע לאַגע .װאָס האָט זיך געשאַפן נאָך דער מלחמה,
אין סעפּ' חודש ענדיקט זיך ש .י-ס באַטײליקן זיך אין ,פאָרווערטם"*)
,אָרװוערטס" אַ נאָטיץ פון דער רעדאַקציע ,װאָס
אין 7טן אָקט' אין פאַראַן אין פ

לייענט זיך:

|

יו

|

,די פאַרבינדונגען פון ש ,יאַנאָװוסקי מיטן ,פאָרווערטס? וי איינער פון
אונדזערע מיטאַרבעטער ,האָט זיך געענדיקט ...די אורזאַך פוֹן דער ענדיקויג
איז פאַרבונדן מיט אַן אונטערשייד אין די אֶנשויאונגען װאָס האָט זיך געלאָזט
פילן צו אָפּט און צו דייטלעך".

ש .י-.ס מיטאַרבעט האָט געדויערט פון 8טן מאַרץ  6291ביז סוף סעפּט! פון
זעלביקן יאָר ,בסך-הכ? זיבן חדשים .רייבונגען האָבן זיך אָנגעהוֹיבן נאָר פרי,
דעם 8טן אַפּריל אין פאַרעפנטלעכט ש .י-ס אַרטיק? אונטערן נאָמֶען  לֹאֲמִיר
זיך ניט נאָרן" .אין אים זאָגט ש .י .אַרױס דעם געדאַנק ,אַז דער אַרבעטער-קלאַס
איז נאָך דערווייל ניט גענוג אַנטװיקלט ,גיט גענוג באַװאוסטזיניק ,אַז ער זאָל שוון

קענען ווערן אַדאָמינירנדיקער פאַקטאָר אין פּאָליטישן און עקאָנאָמישן לעבן אין
* )5יוסף קאַהאַן אין זײן בוך אדי
ידישע
אאַרכיסטישע
באַטעגגג 
אד
אין אַמעריסע" ,זײט
,614
זאָגט ,אַז אין 2791
יאַגנאַװסטי געסומען
אי
אַָפּיט פון
הפאַ"שי אן אים מיסגעטײלט ,אַז עס האַגדלט זיך
דער
װעגן זײן װערן אַ מיטאַרבעטער אין ,פּאָרװערטסי.
ניט פינטטלעך ,אַ טעות א אַ גאַנצן יאָר- .

דאָס איז גיט פּינסטלעך,
י

גאר

ערשטע יאָרן פון ײדישן
דיר ח .פּראַוט אין זײן פּאָררעדע צו ש .י"ס װערק ,
פרייהייטלעכן סאַציאַליזם" שרײבט אױיף זײט  :91זײַן {ש .יב"'ס) פארבינדונג
מיטן
אויך

,פּאָרװערטס"
ניט פינקטלען.

האָט אָנגעהאַלטן

טױים אַ יאָר ,ביז

אַטיב

.7291

דאָס אין

אַב א

082

ין
ד ר
גאָ

לאַנד ,אָט דער אַרטיק?
איינשטימיק מיט די באַח
יי
|
|
זענלעכע אנשויאונגען.
אַזױי ,אַז דער שידוך איז ניט געווען קיין געראָטענער ...ש .י .אין געוען
ּ,אָדקאַװוע? פון
הא אַ פ

דער

רעדאַקציע,

אַז זי איז

ניט

טונגען פון שרייבער .זיי דריקן אויס .בלויז זיינע פּער-

געוואוינט צו זיין אַליין דער באַלעבאָס ,צו זיין דער רעדאַקטאָר פון דער שריפט

אין וועלכער-ער באַטײליקט זיך,
שרייבן און זיין אונטערגעװאָרפן

אונטער

אַן אַנדער

רעדאַקטאָרס

אויטאָ-

ריטעט  ---אין פאַר אים געווען כמעט וי אַן אוממעגלעכקייט .דאָס באַוואוסטזיין,
אַן ער שרייבט און עמיצער האָט א דעה איבער זיין אָנגעשריבנס אנצונעמען
אָדער עס אָפּװאַרפן ,האָט פאַרזױערט די מילך פון זיין שרייבן .ער האָט נים
געקענט געבן דאָס בעסטע װאָס זיין פעדער האָט פאַרמאָגט וװען ער אין ניט
געווען זיכער ,אַז ער קען שרייבן װאָס ער וויל און װוי ער וויל.
ש .י ,אַזױ גוט װי אב .קאַהאַן זיינען געווען ענאָצענטרישע דאָכינירנדיקע
כאַראַקטערן און ביידע אין איין רעדאַקציע האָבן ניט געקענט פרידלעך אַרבעטן.
זיי איז געווען צו ענג ,װוי צוויי באַלעבאָסטעס אין איין קיך .עס אין געקומען צו
|
אַ סכסוך און דער שװואַכע-ער האָט געמוזט אָפּטרעטן.
אָבער במשך פון דער קורצער צייט ,װאָס ש .י .האָט זיך באַטײליקט אין
פאָרווערטס" .האָט ער אָנגעשריבן אַ צאָל אינטערעסאַנטע אַרטיקלען וי אויך

 -עטלעכע געלונגענע פּעױפּאַרטרעטן.

|

ש .י-ס לעצטע יאָרן
אין ש .י-ס ווענדונג צו די לייענער פון ,פאָרװערטס" דערציילט ער ,אַז
ווען עד אין אַװעק מיט זיין אייגענעם ווילן פון דער ,גערעכטיקייט" ,האָט ער
געהאָט בדעה אַװעקצופאָרן און זיך מתבודד זיין פֿאַר אַ צייט ערגעץ אין דער

,וועסט" (מערב-טייל פון די פאַראייניקטע שטאַטן) און זיך נעמען שרייבן זיינע
מעתוארן .אָבער ער האָט עס ביי זיך ניט געקענט פּועלן ,ער האָט געטראַכט אַז
עס איז נאָך צו פרי (בסך-הכ? איך עלטער פון צוויי און זעכציק יאָר) פאַר אים
זיך צוריקצוציען פוֹן דעם גרויסן לייענער-עולם ,און פון פּרובירן ווירקן דורכן
עולם ,רעאַגירן אויף די געשעענישן ,אויף די טאַנ-טעגלעכע פאַרלויפענישן און
אויף די פּראַגן װאָס זיי שטעלן אפואןַרלאַנגען תיכף-ומידיקע ענטפערס,
אַצינד אָבער ,אַז זיין עקספּערימענט צוריק זיך צוֹ פאַרבינדן מיט אַ
גרויסן פּובליקום האָט זיך ניט איינגעגעבן ,האָט ער בלית ברירה זיך גענומען
אָנצושרייבן זיינע זכרונות.
אין  ,7291ד"ה אין עלטער פון דריי און זעכציק יאָר ,האָט ער אָנגעשריבן
א היפַּשן חלק פון זיין אױטאָביאָגראַפּיע װאָס ער האָט איינגעטיילט אין דריי

ש .יאַנאָװסטי  --זין לעבן ,קעמפן טאון טאַבן

3182

אפ
ּשניטן ,די אַרױסגעבער האָבן אָט די אױטאָביאָגראַפּישע פאַרנאָטירונגען,

רע
רגייען ביז  8981און דעקן אַ משך פון איבער דרייסיק יאר לעבן פון מחבר {א
נאָמען געגעבן ,ערשטע יאָרן פון יידישן פרייחייטלעכן סאָציאַליזם" .דאָס ער

איז דערשינען ערשט אין  .8491וי געזאָגט באַשטײט עס פון דריי טיילן;
1טער טייל; מײין סיגדהייט אט פריעסטע
2טער טייל;-ערשטע יאָרן אי אַמעריקע,

יגגט,

פטער טייל :לאָנדאָן ,און חי בין איך אַחין געקומען.

אין  8991נעמט ש .י .פאַרעפנטלעכן זיינע זכרונות אין דער פ
,אַ"ש" .זיי

זיינען אַ המשך פון די זכרונות װאָס ער האָט געהאַט בכתב .די קאַפּיטלען דרוקן
זיך אונטערן נאָמען ,די ערשטע צװאַנציק יאָר פ
,רייע אַרבעטער שׂטימע" .זי
זיינען אַ סעריע פון זעקס און דרייסיק פאָרזעצונגען ,צו רעכטפאַרטיקן זייער
נאָמען ,ד"ה די צאָל צװאַנציק ,פעלן זעקס יאָר נאָר גרויסע

געשעענישן-4191 ,

9
דער אָפּשטעל איז פאַראורזאַכט געװאָרן מחמת די פּראָטעסטן װאָס זיינען
אָנגעקומען אין דער רעדאַקציע פון דער ,פּאַ"ש?" פון צוויי קעגנגעזעצטע צדדים

פון יחידישן בנעימותדיקן ד"ר מעריסאָן און דעם בונטאַרישן דועט עמא גאָלּך.
מאַן און אַלעקסאַנדער בערקמאַן.
|
|

זי זיינען זיכער געווען באַרעכטיקט צו נעבן זייער ווערסיע און באַלײכטונ;

פון געשעענישן און עפּיזאָדן ,אין כנגדות צו ש .י-.ס פאַרשרייבוננען און אינ-
טערפּרעטאַציעס ,אָבער פּראָטעסטירן קעגן דעם װאָס ש .י ,קריגט פרייען פּלאַץ

פֿאַר זיינע אַרױסזאָגונגען ,מיט וועלכע זיי זיינען ניט מסכים,

אין דער ,פאַ"ש"

ורועלכן ער האָט אַװעקגעגעבן דעם טיכטיקסטן טייל פון זיין לעבן ,איז געווען
אַן אַקט װאָס האָט קיינעם ניט פאַרשאַפט קיין כבוד ,קיין אַנאַרכיסטישע װאָרט-
זאָגער אוודאי און אוודאי ניט .אָט דער פּראָטעסט װאַרפּט זייער ניט קיין גינציק
ליבט אויף אט די דריי פּראָמינענטע אַנאַרכיסטישע פירער איבערהויפּט נאָך װאָס
זיי האָבן גוט געוואוסט

אַז ש .י .איז נאָך אָט די אַלֶע יאָרן פון ברויזנדיקער

טעטיקייט געבליבן איינזאם אַלֵיין אָן אַן אָרגאַן און אָן אַן עמוד-טריבונע.

די אַרטיקלען האָבן זיך אַנגעהויבן דרוקן דעם 62טן אָקט'  8291און זיך
פאַרענדיקט יוֹלִי דעם 21טן,9991 ,
:
| מיר'ן זען וי י.קאַהאַן דער
צ
י
י
ל
ו
ט
ו
ע
ג
ן פדע
אםַרעפנטלעכן די סעריע:
ש
י
,די עטלעכע חדשים (צעןחד ם) װאָס זיינע מעמואַרן האָבן זיך געדרוקט
(
|דער) צייטונג (פּ,אַ"ש") פלענט ער דעם מאַנוסקריפּט ,געמאַכט אויף א
שרי
י
ב
מ
א
ַ
ש
א
י
ו
ז
י
ף
ג
ר
ו
י
ס
ע
ל
י
י
ל
ע
כ
ע
ר ביליקע פּאַפּיר ,ברענגען יעדע װאָך ,גענו;

פאַר איין פאָרזעצונג"*).

אַן אומאַנגענעמען

|
פאַל אין הלכות רעדאַקציע

האָב איך געהאָט מיט

יאַ

נאָווסקיס אױטאָביאָגראַפיע . ...די לאַנע איז פאַר מיר געווען ניט קיין אָנגענעמע,
יאַנאָוװוסקי האָט עס דערפילט און מער קיין פאָרזעצונגען מיר ניט גענעבן .ער
*)

יסף

קאהאן,

צ"ב,

זי ,344
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אַ ב א

|

ין
ר ה
גאָ

האָט דערװאַרט אַ גרויסע צאָל לייענער זאָלן פאָדערן די ווייטערדיקע פאָרזעצוננען,
|
|
דאָס האָט אָבער ניט פּאַסירט"( ,דאָרט ,ז"ז ,)244:344
די לייענער ,וי עס איז צו זען פון די בריוו ,װאָס זיינען פאַרעפנטלעכט
געװאָרן אין דער ,פאַ"ש" ,האָבן דווקא יאָ געפאָדערט ,אַן די פאַרעפנטלעכונג
פון זיינע זכרונות זאָלן פאָרגעזעצט וערן.
איך בין משער אַז ש ,י .האָט ניט ממשיך געווען זיינע מעמואַרן צוליב
דעם ,װאָס אים אין ניט געווען שטאַרק צום האַרצן צו באַשרײיכן און געפינען

אַ באַרעכטיקונג פאַר זיין פּאַזיטיווער שטעלונג צו דער מלחמה און צוֹ װילסאָנען
מיט זיינע פערצן פּונקטן .ער האָט שפּעטער-צו א סך מאָל באַהאַנדלט דעם ענין -
װוילסאָן ,און האָט פון װילסאָנען געריסן פּאַסן מיט זיין שאַרפער פּען ,אוֹן אַזױ

אָרום אויף אַן אומדירעקטן שטיינער זיך געשלאָגן ,על-יחטא?...

|

4

( =איין זאַך װעט אָבער די געשיכטע מוזן צוגעבן .אין אַלע זיינע (װילסאַנס)

האַנדלונגען איז ער געווען פּונקט דער היפּוך פון דעם ,װאָס ער האָט פּרעטענ-

דירט צו זיין .ער האָט פּרעטענדירט צו ריידן אין נאָמען פון דעם איינפאַכן

מענטשן ,אין נאָמען פון זיינע אינטערעסן ,און געהאַנדלט האָט ער שטענדיק אין
אדינטערעסן פון די מעכטיקע און רייכע . ..עס איז קלאָר ,אַז װילסאָן האָט
ניט נאָר ניט א שאקל? געטאָן די זיילן פון אונדזער ליבער אַרדענונג ,נאָר אַז ער

האָט אפילו ניט נעמאַכט דעם מינדסטן פאַרזוך פאַר דעם  .. .ניט האָבנדיק באמת
קיינע פּרינציפּן ,האָט ער געמוזט שפּילן די ראָל פון אַ פּרינציפּן-רייטער .דאָס דער-

קלערט זיין האַנדלונג אין באַצוג צו דעבסעס באַפּרייאונג ,זיין אָנהאַלטן אַלע
מלחמה-נעזעצן ...זאָל אַ װועלט

משונהדיקע

מיט

אונמערגיין,

מענטשן

אָבער

דער פּרינציפּ זאָל בלייבן אין קראַפט .װילסאָן וי אַ מענטש פון דער דאָגמע ,האָט
זיך איינגעשמועסט,

אַז רוסלאַנד

אַז ניט ,טויג ניט"*).

מון דווקא

האָבן

'

אַזאַ

|

רענירונג

װוי ער ווי,

|

דערווייל איז יאַנאָווסקי געווען אַרױסנעפאָרן אויף איין טור אוֹן אַ צווייטן,
ער האָט בשעת-מעשה געקליבן פּרענומעראַנטן פאַר זיינע בענד מעמואַרן. .
אין  0991קומט ש .י .צוריק צו דער ,נערעכטיקייט"? װאָס אין איצט רע-
דאַקטירט געװאָרן פון ד"ר האָפּמאַן ,װאָס האָט געשריבן אונטערן פּקעװדאָנים

,צביון" ,ער קומט בניחותאדיק,

כאָטש ניט הכנעהדיק ,פילנדיק

אַז אים װעט

שווער זיין צו אַרבעטן אין דער שריפט ,פון וועלכער ער אין געווען דער ערשטער
רעדאַקטאָר ,אונטער אַן אַנדערנס רעדאַקציע.
אָט וי ש .י .שרייבט וועגן זיין צוריקקומען:
,אַזױ װוי עס איז שוין אַ קימא-לן פון איבער פיר און אַ האַלב יאר זינט
איך בין געװאָרן אַ דרויסנדיקער ,וויל איך ניט און קען זיך ניט איינרעדן ,אַז
איך בין ניט אָפּנעפרעמדט נעװאָרן אַ היפּש ביסל ..,ווערנדיק פריינדלעך איינ-
*ו

ש.

י, .פון

.1

רעדאַקטאָרס

נאַטיצביכל",

---

גערעכטיטייט",

465ער

מארץ,

ש.

יאַנאַװסקי

--

זײן

קֶעמפן

לעבן,

אן
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שאַכן

געלאַדן פון אונדזער רעדאַקטאָר אָנהייבן צו שרייבן פאַר דער ,גערעכטיקייט"
און אָננעמענדיק די דאָזיקע איינלאַדונג מיט פאַרגעניגן.) *"....
,וינידאס" (מיר דאַרפן האָבן) ,ש .י .רופט זיינע
ער גיט אַ סעריע פון ניין ו

אַרטיקלען מיט עניוות און ביטול ,קליינע דרשות" .דער ערשטער
יוניאָן".

ו,וינידא

יי

|

אַרטיקל איז
יי

|

דער צווייטער אַרטיקל זיינער קומט אונטערן קעפֿל ר,יידנדיק

גערן"

(נאָך דעם

מיין ערשטע

װי ער האָט איבע-געלייענט

:

מיט שלעזיג-

דרשה

אין

דער

גערעכטיקייט"***) .,װאָס איז וי אַ מין איבעררייס .נאָך דעם קומען כסדר די
,װינידאַס? ביז סוף יאָר, :װינידאַ?, :א,ויסדויער-קראַפט?; (דאָרט 8 ,טער אויגי)
,דזשאב"( ,דאָרט92 .,,טער אויגי) ,מער און מער פּדאַקטישע אויפטואוננען אין
יוניאָגס?( ,דאָרט623 ,ער סעפּטי) ,זעלבסטאַכטונג"?; 42טער אָקטאָבער, ,מער
און מער אַרבעט אין גייסט פון פאָרשריט"; (דטער גאַװי) "בעסער קענען און מער
אינטערעפירן זיך מיט אונדזער צווייטן טיר-שכן"?; (ו2טער נאַװי) ,מער גרינט-
לעכע הילף וייניקער היפּאַקריטערײ אין דעם איצטיקן קריזיס"; {(פ9טער דעבי)
ערנהאַפטע ,מוטיקע און קלונע פירער"( .פוטער דעצי),

ש .י .קומט צו זיך .ער וועדט צוריק גאָר נוט באַהאַװנט אין אַלע אָנגעלעננ-
הייטן פון דער אַמעריקאַנער פּראָפּעסיאַנעלער אַרבעטער-באַװענונג ,און ער שרייבט

אַלץ מיט מער זיכערקייט .ער גיט ניט אויף זיין שטענדיקע מיטאַרבעטערשאַפט.
|

אין דער ,גערעכטיקייט" ביז צום סוף פון זיינע יאָרן.

יי

,ערעבטיקייט"-.
| אין  1891פאַרעפּנטלעכט ש .יפ.ערצן אַרטיקלען אין דער ג
|
,ערעכטיקייט" אַ חודש-שריפט- ,
אין מיטן יאָר ווערט די נ
די לאַנע אין לאַנד װערט

שװאַכער,

|

ערנער.

די אַרבעטער-באַװעגונג

|

י

שװאַכער און
יי

עס איז  .2391ש .י .שרייבט אַרטיקלען אונטער די קעפּלעך:
אט שלעכט יאר געװען"; (יאַנ') ,האַלט טאַקע די אַמעריקאַנער אַרבעטער:
באַװעגונג בי איר גסיסה"?; (פעב') ,די ראָלע פטן די פירער אין דער ארבעטערי
באַװעגונג"; (מאַרץ) ,אַלערלײ געראַנטען קעגן דער דעמאַנסטראַציע פון די הוני
,זום"; (יוני) ,טעג װעט ער פּאַרױיכטעט װערן אַז
גלעירידןדיקע"; (סמאַי) ס

עס זאָל פּון אים קיין זכר ניט בלייבן?" (עס האַנדלט זיך וועגן דער עקזיסטירנדיקער
סיסטעם ,די פאַבריקאַנטן ווילן צוריק איינפירן שטיק:אַרבעט); ,בענדושאַמין
שלעזינגער"; (יולי) (אַ נעקראָלאָג און אַ פּעןפּאָרטרעט) : אײן זאַד איז זיכער.,

יעדע מיווט פון לעבן האָט ער געלעבט מיט אַלֶע זײגע סושים ,מיט זײן קאָפֿ,
מיט זײן האַרצן און מיט אַלע זײנע איברים"; די ברױיזנדע גבורה פט קאַפּיטאַ

ליזם" (אויג'-סעפּט') אין צוויי פאָרזעצונגען; ט,טראַלו אי ודער פּינצטערי; (אָקט').
*)
*א)

שַ .י, .גערעכטיקייט",
דאָרט ,ווטער יול

ד2טער יני,0391 ,

אבא

:
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באַראץ"

גאברהם

(נאָ וועמכער)

גאָה די

(הספּד און לעבנס-באַשרייבונג)

בויסי; (דעצעמבער)-,

,בגימין פּײגר

|

אַלַע די מיט וועמען ער :האָט זיך אַזױ ביין געקריגט אין זיינע ברויזנדיקע
רן האָט ער באַשריבן' העבסט-סימפּאַטיש אויף דער עלטער און האָט נים
קאַמפּסיאָ
עװעט קיין ערנסטע טינט-טרערן אין זיינע הספּדים איבער זיי .ער דערלויבט
געשאַנ
זיך אפילו איבערטריבענע קאָמפּלימענטן.
|
:
|
|
אָט װאָס ער שרייבט:
צו דער קליינער צאָל אומשטערבלעכע, ,
,ער (בנימין פייגנבוים) געהערט
יי
|
{דאָרט)..
עס נייט כסדר באַרג-אַראָפּ .דער קריזיס אין לאַנד ווערט שטאַרקער.
עס איז .8891
,ויל אָדער צוגעפוילט פּאַסט זיך זייער שטאַרק
ש .יאַנאָווסקי שרייבט :פ
צו דעם צושטאַנד אין אונדזער איצטיקער אַרבעטער-באַװעגונג אין אַמעריקע;
צו
{דאָרט ,יאַנ' )3391
רעבטיקייט" שטעלט זי אָפּ אויף נאַנצע צען חדשיםן ערשט אין
,ע
די ג
ודש דערשיינט זי ווידער .ש ,יפּ.אַרעפנטלעכט אַ דערמוטיקנדיקן אַרטיקל
נאָוו' ח
קעפּל ,אַ ראוגדערבארע .ציוט ,אין וועלכן ער שרייבט, :קוקט זיך נאָר
אונטערן
ין איר װואַרפט מיט אַן אויג ,איבערשל סטרייקס ,איבעראַל קאַמף",
אַרום ,וואוה
סט געשראָקן זיך"( ,דעצ') ש .יאַ.רגומענטירט מיט אַן אַרבעטער
(נאָוו') ,,אומזי
לפאַכן װאָס שרעקט זיך דווקא פאַר רוזוועלטן ,ער זאָל ניט אָפּשװאַכן
פון די נאַד

דיי פראַפּעסיאַנעלע .אַרבעטער-באַװעגונג,
,

ר.

ער

זאָל

ניט

אומברענגען

מיט

זיין

א// .

ש .י .האָט געמאַכט ,וי שוין אויבן געזאַגט ,איין טור נאַכן צוייטן .אין
1

האָט ער דורכגערייזט

דאָס פֿאַנד .ער האָט אָנגעהויבן

פון אַטלאַנטיק

אין

' און איז פאַרטיק געװאָרן מיטן פּאַסיפיק סוף מאַרץ און צוריק איז ער געפאָרן
יאַנ
|
|
דורכן דרום.

|
אין  8391האָט ער געטאָן דאָס אייגענע,
אויף דאעַרנאַרכיסטישער פעדעראַציע-קאָנװענשן האט זיך געשאַפן אַ
שטאַרקע קעגנערשאַפט צום רעדאַקטאָר פון דער ,פאַ"ש" ,יוסף קאַהאַן ,און ער
האָט רעזיגנירט .אַז ש .י .האָט זיך דערוואוסם פון דער לאַגע װאָס האָט זיך
און אַז אַ רעדאַקציע-קאָלעגיע פון פ ינף זיינען דערוויילט און אַז ער
געשאַפן
אַ באַגריסונגס -בריוול,

איז אַריינגענומען אין קאָלעגיע ,האָט ער צונעשיקט
דאָס בריוול פייענט זיך בזה-הלשון:
ך װוי איך על צוריקקומען (פון טור) װעל איך זיך מיט אייך
 . .. ,אַזױי גי

ן און טאָן אַלְץ װאָס עס אין מענלעך אונדזער צייטונג ווידער צו
צוזאַמענרייד
לן אויף די פיס .דערוויי? װעל איך אייך צוֹשיקן ב,ריוו פון וועג" . ..זאָל
שטע
זיין מיט גליק .אייער ש ,יאַנאָווסקי?.

ער האָט צונעשיקט זעקס בריוו ,אַלע אונטער

דעם זעלביקן קעפּל ,װאָס

|

ס .יאַנאָװסקי  ---זייץ לעבן ,קֶעמפן און טאַפּן
איך האָב געזען און געהערט אויף מוין לעקציע-טור

583

איבער אַמען ריקע" .זיי ווערן

פאַרעפנטלעבט איינעם נאָכן אַנדערן אין זעקס נומערן.
די בריוו זיינען זייער אינטערעסאַנט .פון זיי דערוויסן מיר זיך אַן ש. .
װאָס איז שוין געווען אין עלטער פון ניין-און-זעכציק יאָר האָט זיך נעבעך געמוזט
שלעפּן טויזנטמייליקע לאַנגע שטרעקעס מיטן באָס,
ער שרייבט איראָניזירנדיק ,אָבער מע הערט אַרױס פון די ווערטער אַ טיפן
װייטאָג און אַ פאַרדראָס; בלויז זיין שטאָלץ דערלאָזט ניט אַז ער זאָל עס אַרױס-
ווייזן צו אָפן .מאַכט ער כלומרשט חוזק פון זיין נאַנצער יאַזדע.
ַאַטראָניזירער שוין די לעצטע עטלעכע
,דער באָס ,פון וועלכן איך בין אפּ
יאָר ,האָט איין גרויסן חסרון :ער האַלט זיך אין איי ט{רייסלען ,אַזױ וי ער װאָלט

|

געליטן פון אַ מוראדיקן פיבער"*).
ער דערציילט אויך ועגן זיינע אכסניות כיי די חברים ,ווען ניט אט די
פרייע האָטעלן ,װאָלט זיין טור זיך ניט באַצאָלט ,פּשוט ,ער װאָלט ניט קענען
דעקן די הוצאות פון פאָרן,
אַז ער אין שוין אָננעקומען קיין ניו-יאָרק האָט ער זיך באַויזן אין דער
,ויף דער ואָך" .ער שרייבט אָבֹער אין זייער אַ
פּ,אַ"ש" מיט זיין באַרימטן א
מינאָרנעם טאָן .,די פינאַנציעלע לאַגע פון דער ,פאַ"ש" איז געװוען א נאָר
קלאָגעדיקע:

זייער מעגלעך ,אַז דאָס אין מיין לעצטער ,אויף דער װאַך" אין דער
,פאַ"ש" ...מיין חיים איז ,לכן ,איינגעפאַלן איבער מיין קאָפּ ,נאָר איידער איך

בין געװאָרן חיימיש אין איר"**),
די ,פאַ"ש" האָט זיך אָפּנעשטעלט אויף איין ואָך ,דער קומענדיקער
:
|
דערשיינט ערשט דעם 22טן יוני.

נומער

הש .י .פירט איין ,אָנהייבנדיק פון 7טן יולי ,זיין ,צװישן זיך געשמועסטי,
װאָס איז אַ היבריד פון זיין אמאָלִיקן ,בריווקאַסטן? און פון זיינע ,קורצע
שמועסן" אין דער ,גערעכטיקייט" ,אין 892טן יולִי זעען מיר שוין ש ,י-ן פֿאַר-
טראָטן אין זיין פולער ,שרייבערישער פּראַכט? סיי אין ,אויף דער ואַך? און
סיי ,צװוישן זיך געשמועסט? אין וועלכן עס לאָזְט זיך הערן דאָס קנאַלן פון
בייטש מיט וועלכן ער האָט זיך פריי באַנוצט אין דער ,פאַ"ש" ביז ,9191
און עס הייבט זיך אָן אקַריגעריי:

איך קען אייך (ד"ר נלאָבוסן) נאָר זאָגן ,אַז ווען איר װאָלט ניט געווען

אומגליקלעכערווייז אַ מיטגליד פון קאָלעגיע,

װאָלט איך אייער אַרטיקל אַרײנ-

געװאָרפּן אין ניוועץדקערבל ,ניט דערפאַר װאָס ער אין אַזױ אומנעלומפּערט גע-
שריבן ,נאָר וויי?ל איר טראַכט אויס בילבולים",)5+55/
)5

*")

{פטישי,

דאָרט,

פוחער

פטער

יוי,

מאַי,

,39

,3391

* )85דאָרט952 ,טער יולי.3391 ,

-
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גאַ הדין

אַב א

אַ יאָר איז אַוװעק .נאָך אַ קאַנװענשן ווערט אָפּנעהאַלטן ,עס איז ,4591

אין רעדאַקציע-קאַלעניע

ד"ר גלאָבוס ,אַ .פרומקין,

ווערן דערוויילט די גענאָסן :ש .יאַנאָווסקי ,אבא גאָרדין,
ב .אַקסלער ,ד .אייזיקאָוויץ און א .גראפנער .עס ווערנ

אויף אָנגענומען אַ רעקאַמענדאַציע ,אַז מע זאָל אנשטעלן מאַרק מראַטשנין פאַר
אַ רעדאַקציע-סעקרעטאַר.

אין אַ רעזאָלוציע

ווערט

אויף בפירוש

געזאָנט:

 .נ,עמענדיק אין באַטראַכט אַז גענ' ש .יאַנאָווסקי ווערט זיבעציק יאָר אַלֵט...
|
צו פייערן זיין זיבעציק-יאָריקן יוביליי",
דעם 41טן סעפּט'  4291דערשיינט די ,פּאַ"ש" אין צויי און דרייםיק
זייטן .דער נומער איז געווידמעט דעם יוביליי פון ש .י .די עפנטלעכע פייערונג
קומט פֿאָר דעם 81טן ,צווישן די רעדנער-באַנגריסער זעט מען רודאָלף ראָקערן ,ב.
װולאַדעקן ,דוד דובינסקין .עס קומען אָן אַ גרויסע צאָל באַגריקונגען ,צװוישן יי
געפינען זיך אונטערגעשריבענע פון אב .קאַהאַן ,פון עמאַ גאָלדמאַן ,פון אַלעק-
סאַנדער בערקמאַן.
ד"ר מ .קאַהן האָט אַ לאַננן אַרטיקל? אין יוביליי-נומער.

ער שיט,

וי עס

אין אָנגענומען אין אַזעלכע פאַלְן ,מיט קאָמפּלימענטן ,מיט שבחים .ער דערלויבט
זיך אָבער אויך צו קריטיקירן דעם יובילאַר .ער ווייזט אָן ש .י-ס אַלטע חטאים,
װאָס בשעת אַ יוביליי שיקט זיך זיי צו פאַרגעסן און פאַרגעבן .אָבער ד"ר מ.

קאהן האָט פון צופיל טאַקט קיין מאָל ניט געליטן .אָט װוי ער שרייבט;
,קודם  29זיין ..,שטעלונג צו דעם וועלטקריג בכלל און צו פּרעזידענט װילסאָן
בפרט .ש .י .אין געווען באַגייסטערט פאַר ביידע .ער האָט געמיינט ,אַז װילסאָן...
איז אַ גרויסער ,אויפריכטיקער מענטש ,ער וועט אַ וועלט איבערקערן מיט זיינע
פערצן פּונקטן ...מאַכן די ימים פריי פאַר אַלעמען און איין מאָל פאַר אַלע
מאָל מאַכן אַ סוף צו מלחמות"....
ער ענדיקט אָבער בכי טוב:
דער היפטאָריקער פון דער צוקונפט װעט דיר (ש.י-.ן)
,יר ווייסן ,אָבער ,אַז
מ
אָפּנעבן אַ בכבודיקן פּלאַץ װי אַ פּיאָנער ...און ליכטיקער גייסט" .ער דוצט
אים אויס גוטברודערשאַפט און יאָרנלאַנגער פריינדשאפט.
ד .,אייזיקאַװויץ ניט אַ געלונגענע כאַראַקטעריסטיק פון ש .י-ן אין זיין
אַרמיק?ל אונטערן קעפּל ,יאַנאָווסקי וי איך קען אים".
,ער קען ניט נאָכפאָלנן ,ער קען ניט נאָכגיין אין די אױיסגעטראָטענע
װענן ...ער קאָן אָבער אויך ניט פירן ,וייל צו זיין אַ פירער מון מען אויך
קאָנען זיין . .,לפּחות א צוזאַמענגײײיער ,מע מון קאַָנען צװאַמענאַרבעטן מיט
אַנדערע; דאָס אָבער קאָן ער ניט ,וייל ער האָט פּשוט דעם פאַרלאַנג צו גיין

אַליין ,צו זיין איינער אין פעלד ....און איך מיין עס ניט אין גאַנצן לננאִי?...
אָפּגע"יומטוב'ט ,אָפּנעקומען מיט מינדלעכע און שריפטלעכע רייד ,קיין פאָנד
פאַר ש .ידן ניט געשאַפֿן .פאַר דער ,פאַ"ש" אויך נאָרניט ניט געטאָן,
דעם 9טן נאָוו'  4291באַווייזן זיך אין דער ,פאַ"ש" ,צייט-קאָמענטאַרן",
װאָס זיינען זיכער א מין קאַנקורענץ צו ש .דס ,אוה דער ואָך" .דאָס איז אַן

יטוטטמקי

ש.

--

זיין לעבן,

קטמפן

טון

שאָבן

{)2 0 +-

אָנזאג ,אַן אין גיכן װעט אויסברעכן אַ שטורעם .עס וועט קומען צו אַ צוזאַמענ-
שטויס צווישן דז צוויי ,ש .י .און מאַרק מראַטשני ,דעם װעטעראַן און דעם יונגן
מאַן.
מע גרייט זיך צו דער קאַנװענשן .אָפּגעקאַנװענשנט
,האָט די קאָנװענשן אָנגענומען די פאָלננדיקע רעזאָלוציעם :אנצושטעלן
גענ' מ .מראַטשני פאַרן רעדאַקטאָר און גענ' א .פרומין פאַרן געהילף-רעדאַקטאָר
פּוֹן דער ,פאַ"ש"*).
דאָס איז געטאָן געװאָרן אונטער דער השפּעה פון אויפברוין אין שפּאַניע.

אין זעלביקן נומער פּ,אַ"ש" ,ווערן

אויף וועלכע ש .י .גייט ריידן .ער גרייט זיך צו אַ טוֹר .ש .י ,גייט אַװעק פון דער
,אַ"ש? קיין מאָל צו איר מער ניט קומען .ער אין טיף באַלײידיקט און אַנטוישט.
פ
ער האָט ניט דערװאַרט אַז די גענאָסן זאָלן אים אַזױ באַהאַנדלען.
ער זעצט
אָבער פאָר מיט אַנטשלאָסנקײט זיין שרייבערישע טעטיקייט; ער
ידשי

גייט אָן מיט זיין מיטאַרבעטערשאַפט אין ג
,ערעכטיקייט" .אין  4591האָט ער ניט

כגעלאָזט קיין איין חודש אָן זיינעם אַן אַרטיקל .אין  2991פאַרעפנטלעכט ער
ניין ארטיטגען .אין  -- 6891ווייזט ער זיך מיט צען אַרטיקלען; אין -- 7891
מיט עלף אַרטיקלען; אין  --- 8991מיט צען אַרטיקלען.

ער דרוקט זיך אָפּט אין דער ,צוקונפט" אונטער ליעסינס רעדאַקציע .ער
שרייכט וועגן אַרבעטער-פראַגן און .אויך אַלנעמײן פּאָליטישע איבערבליקן .א.
גיעסין האָט אים הויך געשעצט פאַר זיין .קלאָרן קאָפּ און גוטן סטיל,
אין !  9991האָט ער זעקס אַרטיקלען :אין ,אַפּריל ,יולי ,אוינוסט ,אָקט ,/נאָוו'
יד ד{לאא?
אין  -- 61דריי אַרטיקלען .אין  -- 7591דריי אַרטיקלען ,אין יוני,
אויג און סעפּט .אין  -- 8991איין אַרטיקל .אי דעם יאָר אין ליעסין געשטאָרבן,
צי

וו

דעצ,

צֹ

דעם 1טן פעב'  9991אין עלטער פון פינף און זיבעציק יאָר שטאַרבט ש .י
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ת ארצווייפלטער,

ער האָס געהאָפט אין די יוננע יאָרן אַז אָט ,אָט ,גייט אויף די זון פון פריי-
הייט

פאַר

דעם

פאַרשקלאַפן

אַרבעט ,ער-קלאַס און פאַר

דער

גאָרער

מענטשהייט,

ער האָט נעקעמפט זיין גאַנ'ץ לעבן פאַר אָט דעם אידעאַל פון פולער פרייהייט ,און
געזען האָט ער אויף זיינע עלטערע יאָרן ,אַז קומען קומט נאָר אַ פינצטערע נאַבט
פון אַפאַרשאָלטענעם דעספּאָטיזם .אַ מיטלאַלטער-חושך ,מיט זיין ווילדן פאַנאַטיזם
און גרויזאַמקײט ,פאַרפינצטערט איין האַנד נאָךְ אַ צוייטן .ער האָט געזען או
דער קאַצאַפּישער קאָמוניזם האָט געבוירן צוויי ממזרים .פאַשיזם און נאַציום ,אוֹן
אַז די פּאַליטישע װעלט דערנענטערט זיך צום ראַנד פון אַן אָפּנרונט -- ,צו אַ
צווייטן וועלטקריג,
|
:

אין דען אַ וואונדער װאָס ער האָט זיך געפילט דערשלאָגן ,צעבראָכן ,דורבגע-

*)

4פאַיש",

א8טער

יאַטשָר,

.5391

| = אַ בא

8532

גאָר דין

פאַלן ,,און אויס יאוש אפילו פאַרברענט אַ טייל פון זיינע מעמואַרן ,װאָס האָבן
באַשריבן זיינע פאַרבינדונגען מיט .דער /אינטערנעשאָנאַל?.

,מיט דעם טויט פון ש .יאַנאָװסקין האָט די יידישע אַרבעטער-באַװעגונ;
פאַרלאָרן איינעם פון אירע אַמאָליקע פּאָפּולערסטע און קאָלירפולסטע פירער און

וואָרטזאָגער .מיר זאָגן ,,אַמאָליקע? ,ווייל מע קען זאָגן ,אַז זיין לאַנגיאָריקע די-

רעקטע אַקטיװױיטעט אין דער יידישער אַרבעטער-באַװעגונג האָט אויפגעהערט,

ווען ער האָט צום סוף פון יאָר  8291רעזיגנירט וי אַ דעדאַקטאָר פון דער ,גע-
רעכטיקייט"=).

אָבער דער װאָס לעכט במשך פון זיין צייט און קעמפט די דעצידירנדיקע
קאַמפן פון זיין צייט ,לעבט אין קעמפט פאַר אַלֶע צייטן,

סיי אין דער יידישער אַנאַרביסטישער באַװעגונג ,סיי אין דער יידישער אַ--
בעטער-באַװענונג און סיי אין דער יידישער ראַדיקאַלער פּובליציסטיק פאַרנעמט
|
|
ש .יאַנאָוופקי אַ מקום-בראש ,ער שטייט אין מזרח-וואנט.

ש .י .וי אַן איבערזעצער
ש .י .האָט איבערגעזעצט די ווייטעד אויספגערעכנטע ווערק פון דע -וועלטיליס
טעראַטוֹר;
1

פֿאֲמא גאַרדײעט  ---פון מאַקסים נאָרקי.

 = 2דער בעלישבל  ---פון פטאַניסלאַוו פּשיבישעווסקי.
 = .9טאַטעס  ---פון נוסטאַוו אָרעמבורנסקי.
,4

אינגעבאָרג  --פון ב ,קעלערטאַן.

פ.

גידער מיט די װאָפן  --פון בערטאַ זוטנער.

,0

זוכער פון אמת  --פון פעליקס האַלענדער.

 - 7די פראַנצויזישע רעװאָלוציע  ---פון פּ .קראָפּאָטקיו.
.58

מוטערטאַפט  --דראַמע פון ברעי.

.9

מאַרטאָס קינדער  --פוֹן ב .זוטנער.

און אַנדערע.

*)

,געהעכסיקייטס" .ערדיטאָריאל ,מאַרך .9397

ש.

אָפּקלייב

יאַנאָווסצי

ויינע

פון
8

שריפ

טן

ש .יאַנאָוסקי

:
פלי פוןיינשרינט

רעדאַקטירט פון אַ באָ.

גאָרְרין

אַרױסגעגעבן פון

ש .יאַנאָוופקי אַנדענק קונ
לאָם אַנדזשעלעם ,קאַליפּאַרניע 789 --

ש.

יאַנאַָווסקי

אַנדענקיקאַמיטעט

ה .רויזענבלאַט ציה| --ערן-פאָרזיצער
אליעזר דאָרין  ---פּאָרזיצער
ייוסף טיללעס  --סעקרעטאַר
אליהו טענענהאָלץ  --פינאַנץ-סעקרעטאַר
שמואל אָשרי
נ .אַזאָליס
פּ .נדליה  --קראָפּאָטקין קולטור גפזעלשאַפט
 1געראָװיץ
מאיר וויינטרויב
טעם טאָק
מלכה חפץ-טוזמאַן
הײימאַן יפה
לוסי לאַנג
הערי לאַנג.
ראָוז מאַסקאַװיץ
י .מאָסקאַװיץ
װיליאַם נאַטאַנזאָן

איזידאָר סטענזאָר
אברהם פיללער

משה קאַפּלאַן
ד"ר אברהם קינג (מעקסיקע)
|
' חיים שאַפּיראָ -

אסתר שומיאַטשער-הירשביין

אַרבעטעריבאַװעגונג == == = שש חי אי שישיה שי
אַנאַרכיזם -- --

פּאַליטישע פראַגן
; =וועגן זיך אַליין == =ך הש הש זי יש = הו א
פּאַרשײידנס אפ אנ א

עראג

יי

האר

אה אנ אט אע אי אי יי

קוריץ און שאַרף

בדיווקאַסטן = == =-י הז די דח די = דד די דח די יה
,3

נאַכװואָרטם -- --

יי

פאממומשל

פאסטא

אוה

אסמעמא.

פאנטסט.

יט

אאעושאוש.

מאעאומאנאט

ומא

1

א

=אסייש

)2

א

5

אפאהיש

=

=ם

=

4

==

=

אע

יט

=

וט

עי

יינ

7

יט

יסינאס

6550

אי

60

זי

ייס

=

א0

מ .קאָרן ,מאריא גאָלדסטיפֿ = חש =ד זי -ש הי == =
:

אפופהמטוס 

+א

אממפמשםו

= א די ר  5ז=ײַ + 6

אָרְ

ימו 43

/,

= =ס6סוהאטס

= אתמממתוםט

שש
= וף = =

=

בכערקמאַן

אסוממשגה

/פמוסטטאם =

שותמהמהם

=

ההמתססו

=

פאהתמתה

=

אמשהההא

האאמטאאט

ווומאאמט

=/

:אס

=
:

טיש

א

60

=יום,

ייט

אסיט

אאמחממט

ייט

ואומאעט.

6

שעללי -- --

בערנאַרד

שאָן == == = =ש הש הי חי יי הי יז יי ייט

ישראל זאַנגוויל

משוסאסס 

איהטאטשטעט 

פאהאאהאעםס  -ואמאטממש

=מתסמאםז ==

שמאטאסגט 

 -עשאאסוגם

אטשמטטשטה

ואעששוםס 

0 -תסשסטוםו

ומאתמסםה

שונא

- יממתאקגה

אסעאעוממ?

 -אמשמאשמם

 -הממוממשא =

אתמהאה 

=סמסטוםו = */

תומה

ומש

עס

=
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לעוו
;פרייע

אויב

מיר

לייענען

װאָס פאַרשטאָרבענעם

ט אָל ס ט א

1

זי

געזעלשאַפט",

דעצי

נאָר אויפמערקזאָם

דאָס

0191

גאַנצע

רוש

ר

גרויסן וועלט-קינסטלער און פאָראַליסט,,

3

בו

=

5 5

עון

די זל

| 2ע=

=

,

אפ

==

לעוו טאָלסטאָי,

דוכט זיך אונדז; אזַיזין לעבן איז געווען אַ שוידערלעכע טראַגעדיע ,און נאָך
שוידערלעכער ,אפשר דערפאַר ,ווייל טאָלפטאי איז געווען דער העלד פון אָט דער

טראַגעדיע.

'

|

מיר ווילן באַטראַכטן צוויי הויפּטמאַמענטן פון זיין לעבן :דער ערשטער
אין דאָס ,װאָס טאָלסטאָי האָט מיט אַזאַ פייער געפּרײידיקט די ליבע צום מיטי
מענטשן און אַלֿיין איז ער בטבע געווען װאָס מיר פאַרשטײען אונטער דעם ואָדט
,לעכט" .ער איז בטבע ניט געבאָרן געװאָרן מיט אַ גוט האַרץ װאָס ,װוי דער
ש

אזיסדרוק

איז ,זאָל אויסגיין

צו

דער

מענטשהייט.

גראָד

אומנעקערט;

פון
זיך

קינדווייז אָן האָט ער געפילט אַזאַ פלאַמענדיקע ליידנשאַפטלעכע ליבע צו
אַליין ,אַז עס איז קוים געווען מענלעך פאַר אים צו ליב האָבן װועמען עס איו
אַן אַנדערן אויסער זיך זעלבסט .עס אין מערקווערטיק ,טאָלסטאי איז אין זיינע
יונגע יאָרן קיין מאָל צו קיין פרייהייטלעכער באַװעגונג ניט צוגעשטאַנען .דאָס
רויסע לעבן ,אין וועלכן מענטשן האָבן זיך מקריב געווען פאַר זייערע אידעאַלן,
פאַר דעם פאָלק ,פֿאַר זיין גליק און פרייהייט ,האָט אים איבערגעלאָזן גאַנץ

קאַלט ,פאַר װאָס ? ווייל מער פון אַלְץ אין ער תמיד געווען פאַרנומען מיט זיך.
אַן ער איז ניט געווען פון דער נאַטור קיין מענטש

מיט אַ גוט האַרץ ,איז שוין

קלאָר פון דעם ,װאָס אין דער קרימער מלחמה ,וועלכע ער האָט מיטגעמאַכט,
האָט ער גראָר געזוכט אַלערלײ בלוטיקע צוזאַמענשטויסן .עס איז געוען זיין
גרעסטער פֿאַרגענינן צו הערן דאָס זשוזשען פון די טויטלעכע קוילן אַרום זיך.
דער ריח פון בלוט האָט אים וי פאַרשיכורט; ער אין געווען אַ ליידנשאַפטלעכער
יענער ,און האָט מיט פאַרגעניגן געטייט אַלערלײ חיות אוֹן פויגלען .פּאַר אונדו

איז עס כמעט קיין צווייפ? ניט ,אַז אָט דער טאָלסטאי ,װאָס אין שפּעטער ,אין
סוף פון זיינע יאָרן געװאָרן אַזױ גוט ,אַזױ מילד ,אַן עד האָט ניט געקאָנט זען
וי זיין ווייב שניידט אֶפּ די צוויינן פון די בייסער ,אָנרופנריק עס ,בלוטלאָזעד

מאָרד" ,איז בטבע

נעווען אַ נרויזאַמער

האַרטער

מענטש,

װאָס האָט קוים געקאַנט

גערירט וועדן פון די ליידן פון זיינע מיטמענטשן.
אַן מיר האָבן ניט קיין טעות ,קען דער לייענער זיך איבערצייגן איבער-
לייענענדיק זיין ווידוי .אָט נעמט כאָטש אָט דעם ציטאַט פון דעם דאָזיקן ווערק
וואו ער דערציילט ,וי אַזױ עס איז געקומען אין אים די ענדערונג:
,טװאָס גאַנין טשיקאַוועס איז פאַרגעקומען אין מיר; מאָמענטן פון צע-
ע
טומלטקייט זיינען געקומען איבער מיר .איך והאָבגעפילט ,אַזױ װוי איך װאָלט ניט -
איך האָב ניט געוואוסט װאָס צו
געוואוסט ,װאָס פאַר אַ סאָרט לֶעבן צו פירן;
טאָן ,די דאָזיקע מאַמענטן אין מיין לעבן האבן זיך תמיד אויסגעדריקט אין די
זעלביקע פראַנעס;  ,צו װאָס ? ואס וועט זיין שפּעטער"? עס האָט מיר אויסגעזען,
אַזזי װי איד װאָלט נעלעבט און נעלעבט ,אַזױ וי איך װאָלט גענאַנגען און גע-
נאַנגען אוֹן נעקומען צו אַן אָפּנדונט; איך האָב געזען ,אַז קיין זאַך ,אויסער
פארניכטונג ,שטייט מיר ניט פאָר ,איך האָב אָנגעהוֹיבן צוֹ מאַבן די גרעסטע
אָנשטרע גוננען צו אַנטלויפן פון טויט .און אַזױ האָב איך ,אַ פולשטענדיק גליק-
לעכער מענטש ,פאַרבאַהאַלטן דעם שטריק פון זיך זעלבסט ,אַזױ אַז איך זאָל
ניט קענען זיך אויפהענגען אויף איינעם פון די באַלקנס צוישן די קליידער-שאַפעס
אין מיין צימער ,וואו איך האָב אַליין פאַרבראַכט די אַװנטן ,איך האָב אויפנע-

הערט צו טראָגן אַ ביקס מיט זיך צוליב דער מורא ,איך זאָל ניט קענען ביישטיין

דעם נפיון זיך צו באַפרײיען פון לעבן אויף אַ לייכטן אופן .איך האָב דערשפּירט
א געפיל פון שוידער איבער דעם ,ואָס דערװאַרט מיך ,איך האָב געוואוסט ,אַז
אָט דער שוידער אין מער שרעקלעך ,וי דער סוף נופא ,אָבער איך האָב נים
די מורא פאַר דער פינצטערניש אין
געקאַנט װואַרטן געדולדיק אויפן סוֹף...
געווען צו גרויכ ,און איך האָב געװאָפֿט וװאָס שנעלער

זיךצו

באַפרייען

פון דעם

דורך דער פּעטליע ,אָדער דורך אַ קויל".
ר זעט דאָ ניט און קענט ניט זען אין דעם ,אַז דאָס האַרץ פון טאָלסטאיען
זאָל דאָ קלאַפּן פאַר עמיצן אַנדערש ,וי נאָר פאַר אים אַליין .עס איז נאָר ביי
אים די פראַנע ,וי זיך אַליין צו דאַטעוען .ער ווערט פאַרפאָלגט פון דער מורא
פאַרן טויט .זיין נליק ,זיין באַרימטקײט ,זיין רייכטום  --דאָס אַלץ װערט צו
נישט פון אָט דער מורא פאַרן טויט ,און ער זוכט ,וי יעדע באַשעפעניש װאָס
יל לעבן ,אַ מיטל ,וי זיך צו באַפּרײיען פון דער דאָזיקער מורא .און ער געפינט

ענדלעך

דעם

מיטל ,נעמלעך,

די ליבע צום מיטמענטשן.

אָבער

װאָס פֿאַר אַ

שווערע מלחמה האָט עס טאָלסטאִי געמוזט האָבן מיט זיין אייגן האַרץ כדי צו
דערגרייכן אָט דעם נעפיל? אין אַן אַנדער פּלאַץ פון זיין ווידוי שרייבט ער:
איך האָב שטענדיק געוואוסט ,אַז דאס אמתע גליק פון מענטשן באַשטײיט
אין ליב האָבן דעם שכן ,אין ליב האָבן אַנדערע ,אין ליב האָבן די גאַנצע מענטש-
הייט ,און דאָך האָב איך נאָר זיך אַלֵיין געליבט מיט אוַוירקלעכער ליבע .איך

האָב זיך געליבט און האָב זיך געהאַסט .איך האָב געהאַסט אַזױ טיף ,ווייל איך
האָב זיך נגעליבט אַזױ ליידנשאַפּטלעך".

ש ריפ

ט}
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צום

עס קען זיין ,אַז ווען טאַלכְטְאֵי ואָלְט נעפילט א נאַטירלעכע ליבע
מוזשיק און צו אַלע אונטערדריקטע ,װאָלט ער ווירקלעך גאָרניט נייטיק געהאַט
די אַלע אויסערלעכע סימנים פון צונויפגיסן זיך מיט דעם אָרעמאַנס לעב זו
ער האָט עס נעטאָן .ער האָט עס אָבּער נעמוזט טאָן ,װי עס וייזט אוֹיס ,כדי צו
באַשיצן זיד פון זיך אַלֵיין ,פון זיין אייגענער ליידנשאפטלעכער אוגן-ליבע .מיט
וועלכער ער האָט געקעמפט זיין נאַנצן לעב

נאָר די טראַנעדיע דערפון איז ,וואָס ער האָט זי גאָר קיין מאָל ניט באַ-
קעמפם ,אַז אין זיין אַליין-פאַרלײיקענונג האָט זיך ערשט אַרוֹיסגעוויזן די גאַנצע

ליידנשאַפטלעכקייט

פוֹן זיין זעלבסטליבע .פון אַלע זיינע פלאַמענדיקע

פון ליבע צוֹם מיטמענטשן
זיך שטאַרק ליב געהאמ.

דרשות

האָט ערשט

אַרױסנעשײנט דער טאָלסטאִי ,װאָם האט
|
|
װאָס ? באַשולדיקן מיר טאָלסטאיען אפשר אין היפּאַקריטערײ ? אָבער גין,

טאָלסטאַי האָט ניט פאַרבאַהאַלטן ,אַז זיין ניי לעבן האָט אים ערשט נעמאכט
מענלעך דאָס לעבן .עם איז אים פאָרגעשטאַנען איינס פון די ביידע :אָדער

באַניין זעלבכסטמאָרד ,וייל אַזאַ לעבן ,הי ער האָט נעפירט האָט אים אויסנעזען

צו זיין פּוסט ,צװעקלאז און פירט צום אָפּנרונט ,אָדער ער זאָל לעבן פאַר זיינע
מיטמענטשז,

און די מורא פאַרן טויט ,װאָס האָט אים תמיד געפּײיניקט ,זאָל פון

אים פאַרשווינדן .און ער האָט אויסגעקליבן דאָס צווייטע .קען מען דאָס אָנֹרופ}
זעלבסט-אויפאָפּפערוננ ? פאַרשטייט זיך ,אַז ניט .אויב טאָלסטאִי האָט געמיינט,
אַ
ז ער האָט זיך אין זיינע לעצטע פינף און צװאַנציק יאָר וייניקער ליב געהאַט,
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ערדיקע יאָרן ,האָט ער געמאַכט אַ גרויסן טעות ,אָבער

מיר מיינען ,אַז ער האָט זיך ניט אָפּנענאַרט .ער האָט געוואוסט ,אַז עס איז ביי

אים אַלֵן די זעלביקער שטאַרקע ליידנשאַפטלעכע איינן-ליבע ,װאָס האָט בלוין
אַנגענומען אַ העכערע פאָרעם ,אַ שענערע פאָרעם ,די פאָרעם פון מענטש!-ליבע,
ויין נאַנצער לעבנסקאַמף ,װאָס ער האָט נעפירט ,איז ניט געווען אַזױ פיל צוליב
די
ליידן פון אַנדערע ,זי איבערהויפּט מאַקע צוליב זיינע אייגענע .די פיבע
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ניט זיין אַליין גליקלעך ,ווען
אַרום דיר איז דאָ אַזױ פיל אומנליק; אַז די ליבע צו זיך קען ניט איינגיין ,ווען
זי ווערם נים דערגאַנצט און געלייטערט דורך דער ליבע צום מיטמענטשן .יא,
טאָלסטאַי איז ערשט געווען דער העכסטער און גרעסטער ענאָאיסט דעמאָלט ווען
ער און די וװועלט האָבן שוין געמיינט ,אַז ער האָט זיך באַקעמפט אין זֵיין לייך-
שאַפּטלעכער ליבע צו זיך .דער אונטערשייד איז נאָר דאָס ,װאָס אין די לעצטע
פינף און צװאַנציק יאָר פון זיין לעבן איז זיין ענאָאיזם נעווען אַזױ שטאַרק ,אַז
ע
ר האָט זיך אומנעוואנדלט אין זיין קעננזאַץ ,אין אַלטרואיזם ,בעת זיין ענאַאיזם
פון די פריערדיקע יאָרן איז געווען ש
אַ
מאָלער ,אפַ
ינצטערער ,ניט באַהעלט פוז
די שטראַלן פון מענטשלעכן געדאַנק.
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דעד

צווייטער

מאָמענט,

לעבן ,איז זיין שרעקלעכע

און

דער

איינזאַמקײט.

טראַנישסטע-

יטגאָווסצי

מאָמענט אין טאָלסטאִים

פוֹן אַלע נביאים,

װאָס

אי
הא -

|
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געלעבט ,פון אַלע די ,װאָס האָבן געהאַט אַ בשודה פאַר דער מענטשחייט ,איז
קיינער ביים לעבן זיינעם ניט געווען אַזױ אַבסאָאלו אַליין ,װי עס אין געווען

טאָלסטאִי ,אין אָנהייב ,ווען טאָלסטאִי האָט אָנגעהויבן פּריידיקן זיין נייעם אַרט

לעבן ,האָבן זיך געפונען אייניקע ענטזיאסטן ,װאָס האָבן אים נאַכגעפאָלגט..
אָבער װאָס איז געװאָרן פון די טאָלסטאַיאַנער? קיין דוך איז פון זיי ניט גע-
בליבן .און מען קען זאָנן ,אַז צום סוף פון זיין לעבן אין דער איינציקער טאָלס-
טאיער ,װאָס האָט געלעבט געווען טאָלסטאֵי אַליין ,ווייטער קיינער ניט אין דער

גאַנצער וועלט ,אפילו זיינע נאָענטסטע און טייערסטע

זיינען געבליבן פרעמר,

אויב ניט פיינדלעך צו זיין לערע .און טאָלסטאָי אין געווען צו קלוג דאָס ניט .

צו באַמערקן און ניט צו זען; ער האָט געהאַט אַ צו פילנדיקע נשמה ,כרי ניט
צו פילן אָט דעם ביטערן שמערץ ,און דאָך ,וי פעפט ,וי אומבייגזאַם ער איז
געשטאַנען

אָט די אַלֶע יאָרן ,מיספאַרשטאַנען

פון אַלעמען ,סיי פון די רעוו

פוציאָנערע כוחות אין לעבן און סיי פון די רעאַקציאָנערע

! ער האָט אויף אַ האָר

נים אָפּנעװײכט פון זיין אויסגעקליבענעם וועג .װאָס פאַר אַ ריז דאָס אין געווען !:
אָט די פעסטקייט ,אָט די אומקאַמפּראָמיסלעכקײט ,די איבערגעבנקייט אונטער אַלע
אומשטענדן

צו דעם ,װאָס ער האָט געהאַלטן

פאַר אמת,

ראָם מאַכט אים אוטי

ישטערבלעך ! גראָד דאָס טראַנישסטע אין זיין לעבן איז אויך דאס דערהויבנסטע.

4

}; --יי

ת-י 7 60:
-ש' 4

אלו

71

(פן בוך ,ערשטע יאָרן פון ײרישן פרייהיטלעכן סאַציאַליזס",
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מיר אין נאָך ביז היינטיקן טאָג ניט קלאָר פאַר װאָס עדעלשטאַטס טויט
האָט געמאַכט אַזאַ געװאַלדיקן איינדרוק אויף טויזנטער יידישע אַרבעטער אין
לאַנדאָן; צי איז דאָס געווען דערפאַר װאָס ער אין געשטאָרבן אַזױ יונג ,אָדער
דערפאַר װאָס זיינע לידער און דערציילונגען זיינען געווען אַזױ צונעפּאַסט צו
דעם דעמאָלסדיקן פילן און דענקען פון די נאַנץ איינפאַכע אָבער שטאַרק-פילנ-
דיקע האָרעפּאַשניקעס .אָדער ,איז עס געווען דערפאַר ,ווייל עדעלשטאַט אין זיי
געווען באַקאַנט בלויז פון זיינע שריפטן; זיי האָבן אים ניט געקענט פערזענלעך,
און זיי האָבן זיך אין זייער פאַנטאַזיע אויסנעמאָלט אַ גאַנץ אַנדערן מענטשן ,וי
ער איז געווען אין דער ווירקלעכקייט.

זא די לעצטע

השערה

מיינע ניט אויסנעטייטשט

וערן ,אַז עדעלשטאַט

װואָלט פאַרלוירן אין זיין באַטײיט דורך אַ נענטערער באַקאַנטשאַפט מיט אים ,וי
דאָס איז ,ליידער דער פאַל מיט נאָר אַ סך מענטשן ,פּונקט פאַרקערט :עדעלשטאַטס
גאַנצע דערשיינונג האָט געמאַכט אַ טיפן איינדרוק אויף יעדן װאָס האָט געהאַט
די זכיה באַקאַנט צו ווערן מיט אים ,עס איןז געווען עטװאָס מאַננעטישעס אין
זיין פּערזענלעכקייט ,װאָס האָט יעדן איינעם נלייך צוגעצוינן צו זיך .ער ,מיט
זיין מערקװוערטיקן אויסזען און מיט זיין נאַנצער האַלטונג ,האָט אייך געמאַכט
פילן ,אַז ער איז אַבסאָלוט ערנסט ,אַז יעדעס װאָרט װאָס עֶר זאָגט אַרױס ,מיינט
ער עסמיטן נאַנצן האַרצן; אַז ער אין ניט קיין געוויינלעכער גראַמען-פלעכטער,
נאָר אַ קעמפער אין בוכנשטעבלעכן זינען פון וואָרט .קורץ ,זיין דערשיינונג האָט
אויף אייך נעמאַכט דעם איינדרוק ,אַז איר זעט פאַר זיך א מענטשן ,ועמעס
אַנדלונגען און גרויסע ווערטער זיינען אין דער שענסטער און העכסטער האַר-
מאניע .אמת ,פאַר די װאָס האָבן אים נענטער געקענט ,האָט ער אָפט אויסגעוזען
צו זיין שוין אַ ביס? צו-נאַאיוו ,צו ווייט פון אונדזער זינדיקער ערד; אָבער פאַר.
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יאַנאָווסקי

די גענאָסן פון יענער צייט  ---ווען אַלֶע זיינען געווען שטיקלעך טרוימער  --איז
דאָס גראָד ניט געװוען קיין נורויסער חפרון .מען האָט אים דערפאַר אַלֶץ מער
געאַכט און געשעצט ,פונדעסטווענן האָט אים די נאָענטקייט ביסלעכווייז געמוזט
מאַכן אַביס? אָכעדיקלעך אין די אוינן פון טייל ניודיאָרקער גענאָסן,
זיינען דאָך אפילן אין יענע צייטן אָנגעגאַנגען
קעגן די ,װאָס האָבן זיך מיט עטװאָס אויסנעצייכנט.
האָבן נאָר פאַרנעסן וי אָט דער עדעלשטאַט האָט ממש
מיט אַלע שוואַכע כוחות זיינע ,סיי ביי טאָג און סיי
ברעננען די ,פרייע אַרבעטער שטימע? ואָך-וועכנטלעך

פאַרשײדענע אינטרינעס
עס קאָן זיין ,אַן אַ סך
געהונגערט און געאַרבעט
ביי נאַכט ,כדי אַרויסצו-
אונטער די שווערע אומ-

שטענדן .עס קאָן זיין ,אַז עדעלשטאַט ,וי אַ רעדאַקטאָר ,האָט זיך נעמאַכט אַ
היפּש ביס?ל שונאים צווישן די ,וועמעס שאַפונגען ער האָט נעמוזט צוריקוייזן
ווייל זיי האָבן געטוינט אויפן פייער .דערפאַר קאָן עס זייער געמאָלט זיין ,אַז דער
טויט האָט אוֹיף די נידיאָרקער גענאָסן ניט געמאַכט אַזאַ טיפן איינדרוק ,אנב
קאָן זיין ,אַז אין ניודיאָרק האָט מען שוין לאַנג געוואופט ,אַן עדעלשטאַט אין
פּאַראורטיילט צום טויט דורך דער פּראַלעטאַרישער קראַנקהייט ,און זיין טויט
איז ניט געקומען פאַר זיי פּלוצלונג .ער האָט ניט נעטראָפן וי אַ בליץ פון
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לויטערן הימל,

| =ניט אַזױ אָבער איז געווען דער פאַל מיט די לאַנדאַנער גענאָפן .פון אַלץ
װאָס זיי האָבן געהערט און געלייענט פון אים און װענן אים האָכן זיי אים

געהאַלטן בוכשטעבלעך פאַר אַ הייליקן ,פאַר דעם נכיא אין אונדזער באַװענונג,
אנַאַפּע אַנונג געהאַט װי ערנסט קראַנק ער איז .יאָ ,זיי , /
זיי האָבן אויך ק
געוואוסט ,אַז ער אין שווינדזיכטיק ,און אַז דערפאַר אין ער אין דענװער; אָבער
זיי האָבן דערװאַרט ,אַז ער קאָן נאָך צוריק געזונט וערן .װאָרעם  --האָבן
זיי גערעכנט  ---ווען זיין פאַל װאָלט געווען אַזױ האָפּנונגסלאָז ,װאָלטדאָך זיין

פאַרלאָזן ניודיאָרק פאַר דענווער געווען אין נאַנצן האָפנונגסלאָז ,זינלאָז .דערצו
האָט ער אין ,אַרבעטער פריינד" געשריבן אָפּט .יאָ ,אַ ואָך איידער מיר האָבן
געקראָגן די בשורה פון זיין טויט ,איז דערשינען אין ,אַרבעטער פריינד" איינס

פון זיינע פּרעכטיקע לידער ,זיין טויט איז דעריבער געווען פאַר די לאָנדאַנער
גענאָסן עפּעס אומדערװאַרט ,און דערפאַר
ריקער בשורה געווען שטאַרקער,

אין

דער

איינדרוק

פוֹן דער טרויע-

איך געדענק נאָך ,וי דאָס װאָלט איצט געװען ,ווען מען האָט מיר די
געלעגראַם ,װאָס קאָפּעלאָוו האָט מיר צוגעשיקט אויפן אַדרעס פון בערנער סטריט-
קלוב ,געבראַכט אין מיין חיים ,וואו איך בין געלעגן אויפן קראַנקן-בעט נאָך דעם
וי איך האָב פוֹן חברה געקראָגן די לאָך אין קאָפּ ,אַזױ שנעל וי איך האָב
געקראָנן די שרעקלעכע בשורה בין איך אַזוֹי אויפנעטט רייסלט געװאָרן ,אַן איך
האָב נאָר פאַרגעסן אין מיין איינענער שלאַפקײט ,האָב זיך אויפגעהויבן פון
בעט ,װוי עס איז זיך אָנגעטאָן און מיט אַ פאַרבאַנדאַזשירטן קאָפּ אַװעק אין
דער רעדאַקציע,

כדי פאַרטיק צו מאַכן דעם טרויער-נומער,

און ערשט

ווען דער

נומער ,אַרבעטע--פריינד"

אין אַרויס פון מיינע

הענט

וויפיל

האָב איך דערפילט

געזונט ער האָט מיר געקאָסט .דער פאַקט איז ,אַז מיט צוויי טעג שפּעסער ,וען
עס אין אָפּגעהאַלטן געװאָרן דער מעמאָריאַל-מיטינג ,האָט איך קוים געקאַנט
שטיין אויף מיינע פיס ,און האָב זיך געמוזט ,אין מיטן פון הספּד ,אָפּשטעלן,
און דערנאָך ערשט ענדיקן אַלץ װאָס איך האָב געװאָלט און געפילט צו זאָגן וועגן
דעם גרויסן פאַרלוסט ,װאָס אונדזער באַװעגונג האָט געליטן דורך דעם פריצי"
טיקן טויט פון גענאָסע עדעלשטאַט.

איך וויל אָבער זאָגן ,אַז מיין רעדע איז גראָד ניט געווען פון מיינע געלונ-

גענע רעדעס .איך האָב פּשוט ניט געהאָט דעם נייטיקן כוח צו געבן אויסדרוק
צו מיינע געפילן .אָבער דאָס האָט ניט
די איינדרוקפפולסטע ,ואָס מיר האָבן
עס האָט פּאַסירט איינע פון די
אויסגעקומען מיטצומאַכן אין אונדזער

דערציילן:

אַז די פאַרזאַמלונג

זאָל זיין

געשטערט,
ווען געהאַט,
מערקװערטיקסטע זאַכן ,װאָס סיר אין
באַװענונג .עס אין כדאי איך זאֶל זי דאָ
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צווישן די גענאָסן איז געווען איינער אַ שטיינבערג ,אַ סטאָלער פון פֿאַך,
איינער פון די איבערגענעבנסטע און שטילסטע גענאָסן ,װאָס איך האָב געקענט.
ניט נאָר האָט ער קיין מאָלּ ניט גענומען אַ װאָרט אין וועלכער עס איז דיסקוסיע,
נאָר זעלטן ווען מען האָט געהערט אַ װאָרט פון אים ,אפילו אויף אַ געשעפט-
מיטינג ,אַזױ ,אַז מיר האָבן אַלע גערעכנט ,אַז דער מענטש קאָן קיין צוויי װוער-
היינט שטעלט זיך פאָר אונדזער אַלעמענס
טער ניט אַרױפרײדן עפנטלעך.
שטוינען ,ווען פּלוצלונג האָבן מיר געזען דעם זעלביקן שטיינבערג אַרויפגיין אויף
ער פּלאַטפאָרם ,צוערשט דעקלאַמירנדיק עדעלשטאַטס ,צוואה" ,און דערנאָך
ד
אָנהייבנדיק ריידן און דערציילן אין די איינפאַכסטע ווערטער ,װאָס פאַר אַ באַטיים
דעלשטאטס שאַפּן האָט געהאַט פאַר אים זיין גרויען אַרבעטער-לעבן ,ער האָט
ע

גערעדט און טרערן האָבן זיך גענאָסן פון זיינע אויגן ,און צוזאַמען מיט אים

האָט די גאַנצע פאַרזאַמלונג זיך פונאַנדערגעװויינט.
האָט עדעלשטאַטס טויט נעמאַכט אויף די פאַנדאָנער יידישע
אַזאַ רושם
בעטער .עדעלשטאַט טויט האָט נאָר אויף ס'ניי גאַלװאַניזירט צו אַ שטאַרק
אַר

כעבן און טעטיקייט נאָר אַ סך גענאָסן.

דרושאן
({פרייע

מ
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מעגלעך ,אַז ניט אַלע ווייסן עס ,אָבער עס איז נאָר קיין שום צוייפל גיט,
אַז דער אמתער פאָטער פון דעם יידישן אַנאַרכיזם איז געווען ניט קיין אַנדערער,
וי דזשאָן מאָסט .פון זיין מויל האָבן עס די יידישע אימיגראַנטן פון די אַכציקער
יאָרן פוֹן פאָריקן יאָרהונדערט אין עננלאַנד און אין אַמעריקע צום ערשטן מאָל
געהערט וועגן דער אַנאַרכיסטישעד לערע ,זיינע אַרטיקלען זיינען עס געװען די,
װאָס האָבן אהַיפּשע צאָל פון אונדז אָנגערענט צום אַנאַרכיסטישן דענקען .,ערשט
אין עטלעכע יאָר שפעטער האָבן מיר זיך דערוואוסט פון דעם אַנאַרכיסט קראַָ-
פּאָטקין ,רעקליו און די אַנדעדע; דער ערשטער רבי אָבער פון די יירישע אימיגראַנ-
טן איז געווען ניט קיין אַנדערער ,וי דזשאָן מאָסט; און דערפאַר האָט דער יידישער
אַנאַרכיזם געטראָגן במשך פון אַ סך יאָרן עטװאָס ,װאָס אין געווען אייגנט-
לעך מאָסטן אַלֵיין.

און מאָסט אין מער פון אַלֶע אַנדערע געווען אַ רעבעל ,אַ פייערדיקער באַ-
קעמפער פון דער איצטיקער אַרדענוננ .אים האָט גאַנץ וייניק געאַרט ,װי -י
צוקונפט וװועט זיין; מיר גלייבן ,אַן ער האָט קוים זיך גענומען די מי אויסצו'

טאָלן פאַר זיך אַליין אַ בילד ,אַ קלאָר בילד ,פון דער צוקונפטיקער אַנאַרכ 2
טישער געזעלשאַפט .שוין אין זיין דעבאַטע אין פּיטסבורג מיט פַּאָול נראָטקױ
האָט ער דערקלערט ,אַז ער זאָרגט זיך ניט ועגן די ,ניט-געליינטע אייער?; זיין
גאַנצע קראַפט פון זיין גרויסער באַרעדעװודיקייט און זיין נלענצנדיקער סטיל אין
שרייבן האָט ער פאַרווענדט אויף דעם קאַמף מיט דער איצטיקער ארדענוננג,
אוֹן פאַר אים איז די דאָזיקע אָרדענונג ניט געווען עטװאָס אַבסטראַקטעס,
עטװאָס ,װאָס שװועבט אין דער לופטן .פאַר אים אין זי געווען גאַנץ גאר קאָנ-
קרעטעס ,פּערזאָניפיצירט אין דער אָדער יענער פּערזענלעכקייט; אין די און יענע
אויסבייטער; אין די און יענע טיראַנען ,אין די און יענע גאָטס-שװינדלער ,אין

די און יענע שאַרלאַטאַנעס ,װאָס לעבן אין אַלערלײ לוקסוסן אוֹיף דעם חשבון
פון דעם פאָלקס פּראַצע און בלינדקייט .דעריבער איז דער קאַמף ,װאָס ער האָט
אָנגעפירט ,געווען נעטראָגן מער פון אַ פּערזענלעכן כאַראַקטער ,וי פון א טעאָ-
ד
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רעטישן .אָננדייפנדיק דעם צאַריזם אין רוסלאַנד ,האָט ער מיט זיין נאַנצער
סאַטירישער קראַפט אָנגעגריפן די פּערזענלעכקייטן ,װאָס האָבן מיט זיך פֹאָר-
געשטעלט דעם צאַריזם; אָנגרייפנדיק די קאַנסטיטוציע אין דייטשלאַנד ,האָט ער
אָנגענריפן די ,װאָס זיינען געווען אירע אויפהאַלטער; און דערפאַר אין זיין
קאַמף געווען אַלִין פויערדיקער און ביטערער ,ויי? ער האָט ניט געקעמפט קענן

געוויסע

היסטאָרישע

באַגריפן

און אידעען ,נאָר קעגן לעבעדיקע

פין

מענטשן

פלייש און בלוט ,וועמען ער האָט ווירקלעך נעהאַסט סמיט יעדער פאַזע פון זיין
נשמה ,און ואָס האָבן פּערזענלעך ,אויף זייערע רוקנס ,געפילט די געװאַלד יקע
קלעפּ פון זיין שאַרפער צונג און זיין שפּיציקער און אויך גניפטיקער פעדער.
זיינע ליידנשאַפטלעכע אַטאַקעס אויף די מאַכטהאָבער אוֹן אונטערדריקע
פון דער מענטשחייט און פרייחייט זיינען געווען אַזױי פול מיט נאַל ,אַז מען הא

נעקאַנט מיינען ,אַז עס איז מער ביי אים געווען פּערזענלעכע שנאה צו אָט די
מענטשן ,װוי דער האַס צוֹ קנעכטשאַפט און בלוטזיינעריי ,אָבער ,עס פאַרשטײיט
זיך ,אַז אין זיין פאַל האָט נאָרניט געקאָנט זיין קיין רייד פון פּערזענלעכן האַס.
עס איז ווירקלעך געווען דער גרענעצלאָזער האַָס צו אונטערדריקונגנ ,ואָס האָט
נעמאַכט זיין קאַמף קענן די אונטע-דריקער אַזױ פּערזענלעך .און דערפאַר אין
זיין פּראָפּאַגאַנדע פון האָס געווען פון אַזאַ שטאַרקער ווירקונג; דערפאַר איו ער
מער פאַרהאַסט און נאָך מער פאַרפאָלנט געװאָרן ,װוי אַלע אַנדעדרע רעבעלן פון
זיין

צייט,

עס אין קלאָר ,אַז אַזאַ אַרט פּראָפּאַנאַנדע האָט געמוזט צו זיך צוציען
אַלעמען ,װאָס האָבן נאָר געהאַט עטװאָס רויט בלוט אין זייערע אָדערן ,אַלעמען
מיט ליידנשאַפטלעכע פילנדיקע הערצער ואָס האָנן זיך נאָר װאָס געראַטעוװעט
פון דעם

רוסישן

דעכפּאָטיזם,

און דערפאַר

האָס זיין אַרט פּראָפּאַנאַנדע

געווירקט

אויף נאָר אַ סך רוסישיידישע אימינראַנטן ,וי װאַסער אויף אַ הייסן שטיין.
זיי האָבן פּשוט אַריינגעזויגן אין זיך זיין האַס ,זיין פייער ,זיין שרעקלעכן ,צאָרן
קענן אַלֵץ װאָס טרעט און שענדעט דאָס מענטשלעכע לעבן.

|

אַחוין דעם איז עס געווען מאָסטס פּערזענלעך לעבן דורך וועלכן ער האָט
אויסגעאיבט

אַ געװאַלדיקן צויבער אויף אונדז אַלעמען.

מיר זיינען אַלֶע דעמאָלט געווען

שטאַרקע

פּערזענלעכער וואוילזיין איז נגעווען כמעט וי אַ
פאַר אַ רעכט האָבן מיר דערצו ,ווען די וועלט
ביי אַנדערע אָבער פון אונדז ,און אפשר ביי די
געװאָרן צו אַ טוננט .מיר זיינען אפשר געווען

|

אידעאַליסטן .פּערזענלעך גליק,
זינד אין אונדזערע אויגן .װאָס
איז פו? מיט אַזױי פיל פיידן?
מערסטע ,אין די נויט געמאַכט
אַלע אַזעלכע אידעאַליסטן ,וייל

מיר האָבן קיין אַנדער ברירה ניט געהאַט .ביי מאָסטן איז אָבער דער אידעאַליזם
געווען אַ טייל פון אים; ער איז געווען אין זיין
זיך מיט אים באַקענט ,ווען ער איז געווען אויף
פּאָפּולאַריטעט ,און דאָך ניט אויף דאָס מינדסטע
דערט זייןהאַלטן זיך צו די אַלע איבעריקע .און זיין

פלייש און בלוט .סיר האָבן
דעם העכסטן שטאַפּל פון זיין
האָט אָט-די לאַגע זיינע געענ-
אַרט לעבן  --כראָנישע אַרעמ-

,
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קייט ,יאָ ,הונגער ,דאָס אין געווען זיין שטענדיקער לעבנס-באַנלייטער ,אפילן דאַן
ווען ער האָט אי די שפּעטערע יאָרן געהייראַט דאָ מיט העלענא מינקעס ,די
איצטיקעהעלענא מאָסט ,װאָס האָט אים געבאָרן צוויי קינדער ,אין אָרעמקייט
געווען די איינציקע לאָקאַטאָרין אין זיינע פּאָר צימערן.

אוֹן וי לייכט װאָלט עס געווען פאַר מאָסטן צוֹ ווערן ,ואוילהאַבענד".
ער האָט אפילו ניט געדאַרפט צוליב דעם עטװאָס פאַרקרימען מיט זיין געוויסן.
ער האָט געהאַט אַזױ פיל פאָרשלאַנן צו שרייבן פאַר פאַרשיידענע צייטוננען און
דווקא פאַר אַ זייער היפּשן האָנאָראַר ,אָבער ער האָט עס קיין מאָל ,קיין מאָל גיט

אָנגענומען .ער אין אין אָט דער הינזיכט

געווען אַן אמתער

רינאָריסט,

װאָס

הייסט ,ער ,דער פריינד פוֹן אַלץ װאָס עקזיסטירט ,װעט העלפן מיט זיין פּען
דער צירקולאַציע פון אַ צייטשריפט ,װאָס איז אַ שונא צו זיינע אידעען ,אשַונא

דעם אַרבעטער-קלאַס! דאָס איז דאָך פאַרראַט!
איצט זיינען מיר אַזױ ווייט אַװעק ,אַז מיר פאַרשטייען עס קוֹים ,אָבער
צו יענעד צייט ,אויב ניט אַלֶע זיינען געווען אין דער לאַנע אַזױי צוֹ האַנדלען,
 האָבן מיר עס ,לכל הפּחות ,געוואוסט וי צו שעצן ,אוֹן דערפאַר ,האָט ער געצויגןצו זיך אַלע הערצער ,װאָס האָבן געשלאַנן זעלבסטלאָז פאַר פרייהייט,
ווען מיר האָבן דאָ אין ניריאָרק געפייערט מיט זעקס יאר צוריק זיין
זעכציקיאָריסן געבורטסטאָג ,האָט ער געמוזט קרינן אַ ראָק אויף פּראָקאַט ,כדי
צו קענען דערשיינען צו יענער פאַרזאַמלונג .מערקט אייך ,מיט זעקס יאָר צוריק,
ווען די מייסטע הינע טאָנגעבענדיקע סאַציאַליסטן זיינען געווען שוין אזוי באַ-
לעבאַטיש אין אָט דער הינזיכט קענען מיר ווירקלעך ניט קיין איינציקן אין דער
באַועגונג ,פון זיין פעאיקייט און מענלעכקייט צוֹ קענען ווערן פֿאַרמענ-
לעך ,צו בלייבן אַזױ געטריי צו זייןאָרעמקייט ,װוי דאָס איז געווען אונדזער דזשאָן
מאָסט ,װאָס האָט אויף איין מינוט ניט געטראַכט גאָר פון צוֹ מאַכן אַ קאָמפּראָמיס
מיט דער איצטיקער אָרדענוננ.

אפילו דעמאָלט וען ער האָט אין די לעצטע יאָרן אָנגעהויבן צו מערקן,
וי זיין גרויסע לעבנסאַרבעט האָט ווייט ,ווייט ניט דערגרייכט דאָס ,אויף װאָס
ער האָט געהאָפט ,אויך דעמאָלט איז ער געבליבן טריי צו זיך ,און צו זיין גאַנצן
פריערדיקן לעבן.
ער איזן געווען אַ געבאָרענער אָפּטימיסט אין אָט דער הינזיכט .קיין זאַך
האָט אים ניט אַנטמוטיקט; ער האָט געהאַסט דאָס ואָרט פּעסימיזם ,ער האָט
געהאַסט די שװאַכמוטיקע ,ואָס האָבן אַװעקגעװאָרפן ,די ביקסן? און זיינען
געװאָרן פרידלעך ,זיין גרעסטע אַמביציע אין געוװוען צו לעבן און שטאַרבן
קעמפנדיק ,און דאָס האָט ער אויך דערגרייכט .ער איז ניט געשטאָרבן אין זיין
בעט ,אַרומגערינגלם פון זיין פרוי און קינדער ,נאָר ערגעץ אין דער פרעמד אויף
זיין לעצטן אַגיטאַציע-טור האָט דער טויט ,דעד פריצייטיקער טויט ,אַרױסגעדיסן
|
ערשט די װאָפּן פון זיינע הענט.
אָם די גרויקע שטאַרקע פּערזענלעכקייט האָט עס אַרויפגעליינט איר שטעמפפ
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אויף רער ערשטער אַנטװיקלונגס-פאַזע פון דעם יידישן און דייטשן אַנאַרכיזם
דערפאַר איז דער .דעמאָלסטדיקער אַנאַרכיום געווען מער פון אַלֶץ דער אויקדרוק
פון אַ רעבעלישן גייסט ,אַ גליענדיקן האָס קענן דער גנאַנצער איצטיקער אָרדענונג
און אַלֶע אירע טרעגער ,װאָס האָבן ניט נעמאַכט דעם מינדסטן אויסנאַם .עס איז
ניט געווען איין זאך שלעכט ,און אַן אַנדערע ערגער ,בעסער ,נאָר אֲלֵץ אין
געווען שלעכט ,פאַרפוילט ,און אַלץ פון אַרױפגעריסן ווערן מיטן ואָרצל ,דאָס
איז געווען דער אַנאַרכיסטישער ,קרעדאָ? פון די ערשטע יאָרן.
,רעדאָ? אויף די ליפּן און אין האַרצן,
גענ' מאָסט איז געשטאָרבן מיט דעם ק
אָבער ניט אַזױ האָט עס פּאַסירט און האָט ניט געקענט פּאַסירן מיט אַלֶע
זיינע תלמידים און חכברים .און דאָס ניט אַזױי צוליכ דעם ,וייל זיי זיינען גע-
ווען פיל ווייכער ,שואכמוטיקער און פון א פיל ערנערן מאַטעריאַל ,וי ער,
|
נאָר צוליכ אַ גאַנץ אַנדער גרונט.

מאָסטס אומנליק איז באַשטאַנען אין דעם ,װאָס ער ,אַ פאָלקסקינד

וי ער

איז געווען ,איז אָפּגעריסן געװאָרן פון זיין גרונט און באָדן ,און האָט די מייסטע

יאָרן געמוזט פאַרברענגען אין אפַֿאַנד ,ווֹאו ער איז פון דער ערשטער

בין דער

לעצטער מינוט געבליבן אַ פרעמדער .עס איז בלויז זיין קערפּער ,װאָס איז געווען

אין אַמעריקע .זיין נשמה ,זיין גייסט ,איז שטענדיק געווען אין דייטשלאַנד ,אין
זיין געבורטספּלאַץ .דער רעזולטאַט איז געווען ,אַז מים זיין נאַנצן שאַרפן פאַר-

שטאַנד אין פאַר אים גאר אַ סך אין דעם לעבן פון
פאַרחתמעט פיט
פון אים ,און ער,
אַן אָנגרייפנדיקער
זיין האַס צו אַליץ

אַמעריקע געבליבן אַ בוך

זיבן זינלען .דאָס האָט געפירט רערצז אַז דאָס לעבן איז אַועק
דער טיטאַן ,איז געבליבן אַליין צוווישז די רואינען .אַ גרויסער,
און אין דער זעלביקער צייט אַזאַ שוידערלעכער אֶָנִבלִיק ,אין
האָט ער ניט געזען דאס נייע ,גוטע ,װאָס שפּראָצט אוים אֲרום

אים ,און האָט אַלץ אָנולנע פאַרדאַמט ,װוי שלעכט ,וי פאַרדאָרבן .פאַרשטייט זיך
= אַז די רייען

אַז דער רעזולטאָט האָט גאָרניט געקאַנט זיין קיין אַנדערער,
אַרום אים זאָלן ווערן אַלִץ שיטערער און שיטערער.
,רייהייט" ,װאָס האָט צו איין צייט געהאַט ;ַ
און עס האָט פּאַסירט ,אַז זיין פ
גרויסע צירקולאַציע ,און איז געווען זייער אינהאַלטסרײיך ,האָט אַלץ מער און
גרויסער צייטונג אין זי
פון אַן אַכטזײטיקער,
מער פאַרלאָרן איר איינפלוס..
געװאָרן אַ קליין בלעטל ,געלייענט פון עטלעכע מענטשן ,און דאָס מער אויס
קוריאָזיטעט ,װאָס ,דער מאָפט? ועט זאָגן וועגן דעם אָדער יענעם ,וי צוליב
דעם ,ווייל די ,פרייהייט" האָט אויסנעדריקט זייערע מיינונגען .דאָס זעלביקע
איז אויך געווען

מיט

זיינע רעדעס.

פייערדיק

און שטאַרק

אין געבליבן

זיין אַני-

טאַציע ביז די לעצטע מינוטן פון זיין לעבן ,אָבער די אומשטענדן האָבן זיך
אַזױי געביטן אַז מיט זייער נאַנצן צינדשטאָף אין זיך האָבן די' רעדעס ניט געקאָנט
|
מעד האָבן די געװאַלדיקע ווירקונג פון די פריערדיקע יאָרן.

| -דאָס איז ,װי עס דוכט זיך אונדז ,די אורזאַך ,פּאַר װאָס מאָסט ,דער
נרויסער

פאָקט,

אין אַזױ גיך פאַרגעסן

געװאָרן.

און דאָך װעט עס זיין זייער ניט ריכטיק צו באַהױפּטן ,אַז די נאַנְצע
אַרבעט פון מאָסטן אין געווען אַרױסגעװאָרפן .דער אַנאַרכיזם ,װוי יעדע לעבנס-
ערשטן גרונטזאַץ פון אַ בלינדן
פעאיקע לערע ,האָט ניט געקאָנט בלייבן ביי זיין
פאַנאַטישן האַפ; ער האָט געמוזט זיך באַפדרײיען פון אים ,כדי צו קענען ווייטער
וירקן און לעבן ,כדי צו קענען אַרומכאַפּן אַלץ ברייטערע און ברייטערע מאַסן.
עס האָט זיך באַלד אַרױסגעװיזן אַז עס איז דאָ אַ שטיקל פּנימה אין דעם מאָסי
טישן געדאַנק ,אַז ,די ליבע האָט די ועלט פאַרשקלאַפט ,און נאָר דער האַס
וועט זי באַפרייען" .עס האָט זיך אַר ייסגעוויזן אַז דער רעבעלישער גייסט אַלֵיין,
וי וויכטיק ער איז ,קען דאָך ניט אַליין באַפרײיען די מענטשהייט אָן אַ זייער
קלאָרן באַוואוסטזיין פון די ריכטיקע איבלען פון איצט און פון די שאַרף אָנ"געצייכנטע צילן פאַר דער צוקונפט ,און פון די פאַרשיידענע וועגן װאָס מוזן באַ-
טראָטן ווערן כדי די מענטשלעכן פרייהייט זאָל קענען ווערן ענדלעך אַ פאַקט ,און
מאָסט װאָס איז געשטאַנען ביים וויגעלע פון אַנאַרכיזם ,האָט זיכער קאָנטיק געהאָלפן
אָט דער שפּעטערער אַנטװיקלונג; װאָס עס האָט אים נעשטערט צו קומען צו אַ
פולן באַוואוסטזיין פון דער נויטווענדיקייט פאַר דער ווייטערער אַנטװיקלונג איז,
ערשטנס ,דאָס װאָס מיר האָבן אויבן געזאָגט ,זיין אייביקע פרעמדקייט אין אַמע.-
ריקע ,זיין זייער אומריכטיקער געדאַנק ,אַז אַמעריקע אין כמעם אַ באַרבאַריש
לאַנד; און צווייטנס ,זיין איינענע בולט-אויסגערונדיקטע פּערזענלעכקייט ,אין
וועיכער קאַמף איז געווען דער הערשנדיקער עלעמענט,

אויסער דעם איז ער עס געווען דער ,װאָס האָט דעם אַנאַרכיזם געמאַכט
אָפּוכער ,ער איז געווען ,וועמען מען האָט שטענדיק געפונען שטיין אוױיף דער
זייט פון די אונטערדריקטע קעגן די אונטערדריקער; ער איז עס געוען 7
פּאָטער פון דעם אמתן פאַלקס-אַנאַרכיזם ,און ווען איצט נייטיקן מיר זיך ניט
אַזױ שטאַרק אין מענטשן פון מאָסטס אומבייגזאַמער קאַמפסנאַטור ,ווייל מיר
פילן ,מיר אָנערקענען די נויטווענדיקייט פון אַ קלאָרערן באַואוסטזיין ,פון שאַר-
פערע אָנגעצייכנטע צילן ,װעט אָכער באַלד קומען די צייט אויך פון קאַמף ,און

פון שטורעם

און דראַנג ,ווען די מאָסטס וועלן זיין אַזױ ויכטיק ,אַז עס װאָלט

געווען אַן איינפאַכער אומגליק ,ווען אַזעלכע מאָסטס זאָלן ניט דערשיינען אויף
דער סצענע ,וי די גרויסע פאַלקסטריבונען .איין זאַך איז פאַר אונדז קלאָר ,אַז
ווען ניט מאָסטס שטאַרקע ,מעכטיקע אַגיטאַציע ,װאָלט דער איצטיקער אַנאַר-
ביסטישער געדאַנק אין נאַנצן געווען עפּעס אַקאַדעמיש ,עס װאָלט אים געפעלט

דאָס עלעמענטאַרע ,דאָס מיטרייסנדיקע ,דאָס באַנײסטערטע ,דאָס רעבעלישע ,אָן
װאָס דער אַנאַרכיזם צו אַלע צייטן ,אין וועלכער סטאַדיע פון אַנטװיקלונג ער זאָל
ניט זיין ,איז עפּעס נאַנץ בלאָס ,און האָט נאָר װייניק שאַנסן צו מאַכן זיך פילבאַר
אין .לעבן .מיר ערן דעם אָנדענק פון דעם גרויסן רעכבעל ,דעם גרויסן פרייהייטכ-
|
קעספער ,דושאָן מטסמ.

34קאָ ירן,

צו

(בּור בוך  ערשטע

טאַדיאַ

יאָרן פון ײידישן

נאַלדכסמיט

פרײיהייטלעכן

סאַציאַליזס"

זיז
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איך געדענק ניט אַקודאַט ווער עס האָט מיך באַקאַנט געמאַכט מיט איר
 --דאַכט זיך אַז דאָס איז געווען גענאָסע ראָדינפאָן ,װאָס האָט מיר דערציילט ,אַזצווישן דער גאַנצער רוסישעד פטודענטשאַפט אין דאָ איינע ,װאָס שטודירם

נאַטור-װיסנשאַפט ,און האָט זיך שוין מיט אירע אַרבעטן געמאַכט גאַנין באַקאַנט

אין װויסנשאַפטלעכע קרייזן ,און איז שטאַרק גענייגט צו אונדזערע אידעען .ער
גלייבט דעריבער ,אַז עס װאָלט זיך מיר געלוינט צו באַזוכן זי און װערן מים
איר פּערזענלעך באַקאַנט .זי איז געווען  --האָט ער מיר ווייטער דערקלערט ---
אויף איינער פון מיינע לעקציעס ,און זי האָט אויסגעדדיקט פאַר אים איר וואונטש
פּערזענלעך באַקאַנט צו ווערן מיט מיר ,וייל ,װי דער אמת איז ,זי האָט ניט
אַלין פאַרשטאַנען װאָס איך האָב גערעדט .זי קען קיין װאָרט יידיש ניט ,זי קען
אָבער וענונ דייטש צו כאַפּן דעם אַלגעמײינעם געדאַנקעגאַנג פון מיין רערע.
ז,י קען ניט קיין װאָרט יידיש ,און איר נאָמען אין גאָלדרסמיט , --- .1יא
אַזױי איז דאָס?  ---האָט מיר דער גענאָסע געענטפערט . איר פאָטער אין געווען
אַ ייד ,איינער פון די ערשטע רעװאַלוציאָנערן אין רוסלאַנד .געהייראַט האָט ער
מיט א קריסטין .ער איז געשטאָרבן זייער יונג ,און איר מאַמע און זי זיינען
שוין יאָרן לאַנג אין פּאַריז".

פאַרשטײיט זיך ,אַז איך האָב זיך באַנוצט מיט דער געלעגנהייט ,און אין
איין פרייען אָוונט האָב איך זיי אָפּנעשטאַט אַ וויזיט,
איך

האָב

פאַר

די צויי

פרויען

איכערגערעדט

,
אויף

רוסיש

אַלע מיינע

לעקציעס ,װאָס איך האָב געהאַלטן אין פּאַריז אויף יידיש .איך האָב באַמערקט
וי זיי זאָפּן איין אין זיך יעדער װוארט מיינעם ,און פון זייערע פראַגעס ,װי אויך
פון .איינציקע אַרנומענטן ,װאָס די טאכטער האָט געברויכט אין דעם לויף פון
אונדזער געשפּדעך ,װאָס האָט זיך אַנטװיקלט נאָך דעם וי איך האָב פאַר זיי

געשילדערט

דעם צושטאַנד פון דער אַרבעטער-באַװענונג אין ענגלאַנד און אין

אַמעריקע ,האָב איך אייננעזען ,אַז מאַדמואַזעל נאָלדסמיט ,ניט אַכטנדיק אויף
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דעם װאָס זי האָם איר נאַנצע צייט
נאַנ

זיך פאַרטראַכט

געװוידמעט
איבער

יא

בא

איר װיסנשאַפטלעכן

ווס

קי

שטודיום,

דער גרויסער סאַציאַלער פראַנע.

איך האָב באַשלאָסן ,אַן איך מוֹז זען איר אַריינציען אין דער באַװענונג.

איך האָב זי געפרענט ,פאַר װאָס האַלט זי ניט אַמאָל אלַעקציע פאַר דער שטן-
דירנדיקער

יוננט ? זי װאָלט געוויס ניט פאַרפעלט צוֹ האָבן אויף איר

אַ גאַנץ

שטאַרקע ווירקונג ,זי האָט מיר געענטפערט ,אַז זי איז אאַ נאַנץ שװאַכע רעדנערין
צו קאַנען דערװאַרטן וועלכע ניט איז רעזולטאַטן .איך ההאאָב
איר פאָרגעשלאָגן צו
ישרייבן

אַ וועכנטלעכע

קאָרעספּאַנדענץ

פאַרן ,אַרבעטער פריינך",

,איך קאָן דאָך אָבער קיין יידיש ניט שרייבן' ,האָט זניעענטפערט.

,דאָס זאָל זיין אייער לעצטע זאָרג; איך װועלאיבערזעצן" ,האָב ,איך איך
דערקלערט,

זי האָט איינגעװיליקט אויף דעם .אָבער אַזוֹי וי איך האָב ניט דערװארט,
אַז דאָס זאָל קענען אָנהאַלטן אַ לענגערע צייט ,ווייל ער קאָן עס לאַנג שרייב}
און אַליין ניט קאָנען איבערלייענען װאָס מען שרייבט ? האָב איך ניט געמאַכט

ידערפון קיין גרויס וועזן ,און האָב זיך קנאַפּ װאָס באַרימט מיט דער דערגרייכוננ,
װאָס איך האָב געמאַכט,

געווינענדיק

זי פאַר אַ מיטאַרבעטערין

אין  אַרבעטער

פריינר" .אַרויסגעוויזן האָט זיך עס אָבער גאַנץ אַנדערש .געוואונען האָב איך
יט בלויז אַ מיטאַרבעטערין אויף אַ קורצער צייט ,נאָר פאַר דער גאַנצער צייט

װאָס איך בין געווען רעדאַקטאָר פון א
ַ,רבעטער

פריינד? ,און שפּעטער ,ווע

איך בין געװאָרן רעדאַקטאָר פון דער ,פרייער אַרבעטער שטימע" .איך האָב נע-
וואונען אין איר ניט נאָר אַ מיטאַרבעטערין ,נאָר אַ פריינד פאַרן נאַנצן לעבן.

|

געווען

געזען האָבן מיר זיך בלויז איין מאָל אין אונדזער לעבן; אָבער דאָס אין
גענוג צו מאַכן אונדז

פּאַר פריינד

אויפן

גאַנצן לעבן ,אונדזער

קאָרעס-

פּאַנדענץ פאַר די לעצטע דרייסיק יאָר ,אין וועלכער מיר האָבן דיסקוטירט איבער
די וויכטיקסטע פראַנעס פון דער ציים ,װאָלט נעוויס געווען גענוג-אנצופילן
יעטלעכע ביכער ,און זייער אינטערעסאַנטע .אפשר על איך עס נאָך אַמאָל טאָן.
איך ווייס ניט צי מים גאַלדסמיט האָט מיינע בריוו; איך אָבער האָכ אַלֶע אירע,
און נאָר אָפט לייען איך זיי מיט אַ גאַנץ באַזונדערן אי נטערעס,
|
אָבער ניט דאָס אַליין אין געווען דער רעזולטאַט פון אונדזער
באגעגעניש.
באַלד איז זי באקאַנט געװאָרן אין די רוסישע אַנאַרכיסטישע קרייזן דורך עטלעכע
א
ַרבעטן אירע איבער אַנאַרכיזם .אוֹן ווען קראָפּאָטקין איז געווען אין אַמעריקע
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צרינטלעכסטער קענערין און עקספּאַנענטין פון אַנאַרכיזם .ער האָט גאָרניט אויפ-
געהערט ריידן מיט מיר וועגן מאַריאַ איזידאָראָװנאַ און אירע רבע און מיך
געפרעגט פאַר װאָסאיך כאַפּ זיך ניט אַמאָל אַריבער קיין אײיראָפּע .זי װאָלט
אַזױ געװאָלט זיך װידער טרעפן מיט מיר ,האָט ער מיר איבערגעגעבן.
יאָ ,מאַריאַ איזידאָראָוונאַ ,אָדער וי זי שרייבט אונטער אירע קאָרעספּאָנדענץ;

ש

ר יפ
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מ .קאָרן  ---דאָס איז מיין גרעסטער טריאומף פון מיין רייזע קיין פּאַריז
שמייכ? זיך אָפּט מיט דעם געדאַנק ,אַז ווען ניט איך װאָלט אט דער גרעסטער
יי
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אוצר פאַרן אַנאַרכיזם  ---און דאָס זאָג איך ניט בלשון מליצה ,נאָר עס איז מיין
אינערלעכע איבערצייגונג  ---פאַרלוירן געגאַנגען.

זייער אָפט באַפאַלן מיך געדאַנקען

פון פאַרצווייפלונג:

װאָס האָב איך

אַזוינס אויפגעטאָן אין מיין לעבן ? אמת ,איך האָב געשאַפן פיל שרייבער ;:אָבעד
איך מוז זאָנן ,אַז איך האָב זייער ווייניק נחת פון זיי .איך האָב גענעבן אַ מענ-
לעכקייט עטלעכע טאַלאַנטפולע מענטשן אַרויסצוברעננען אַלְץ װאָס איז געװען
אין זיי .איך האָכ געהיט זייערע ערשטע טריט ,מיינענדיק ,אַז זיי וועלן דינען
אונדזער אידעאַל מיט זייערע טאַלאַנטן; אָבער איך קאָן דאָס זאָגן בלויז וועגן
זייער װייניק .און עס באַפּאַלט מיר אַ גרויסע מדה-שחורה ,װאָס פאַר אַ דוֹרכפאַל
איך בין געווען.
דאַן אָכער דערמאָן איך זיך אין מיין איינציקער באַנעגעניש מיט מיין ויי-
טעד ,טייערער ,אָבער איןדער אמתן זייער נאָענטער ,פריינדין  ---און מיר ווערט
ליכטיק אויפן האַרצן .ווע איך װאָלט ניט אויפגעטאָן מער וי דאָס ,װאָס איך
האָב איר .געואונען פאַרן אַנאַרכיזם און פאַר מיין לעבנספריינדין ,וואָס אין
מיר געשטאַנען ביי דער זייט ,דורך אירע בריוו פול מיט צאַרטקײט ,און ניט
געלאָזט פאַרצווייפלען און דערמוטיקט צוֹ וייטערדיקער אָנשטרעננונג  ---פיל
איך ,אַזן איך האָב עטװאָס וויכטיקעס אויפגעטאָן.

אוינוסט

בעבעלס

זב
יגעציקיאָריקער

(;,פרייע געזעלטאַפט",

מארץ

געבורטסטאָנ
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אויגוסט בעבעלס זיבעציקיאָריקער געבורטסטאָג איז פאַר אַלע סאַציאַליסטן
פון דער װועלט געווען פ
דּיאַסירונג פון אָט דעם מאָמענט .װאָלטן מיר געלעבט
אָבעד אין אַ וועלט ,עטװאָס אַ פאַרנינפטיקערע ,װאָלט עס געווען אַ פּאַסירוננ,
װואָס די גאַנצע וװועלט װאָלט זיך גראַטולירט .ווייל עס מעג פּאַסירן ,אַן אין דעם
לָויף פון דער מענטשלעכער געשיכטע װעלן טייל אָדער אפשר אַלֶע אידעען פון
אוינוסט בעכעל זיך אַרױקװײזן ,פאַר אומפּראַקטישע ,פאַר ניט געניגנדיק ,פאַר
ניט הויך גענוג ,און דאָך וועס אוינוסט בעבעל דערפאַר ניט פאַרלירן דאָס
מינדסטע פון זיין גרויסער ווערדע .לויט וי מיר פאַרשטײען ,אין בעבעל ניט
נרויס אַזױי דורך זיינע אידעען ,פאַר וועלכע ער האָט נעקעמפט ,נאָר פאַר זיין
כאַראַקטער ,פאַר זיין אויסדויער-קראַפט ,פאַר זיין האַלטן זיין אויפמערקואַמ-
קייט תמיד מער אויף דעם וייטן אַלגעמיינעם ציל ,וי אויף דעם מאָמענטאַלן,
|
אויף דעם פּראַקטישן.
מעגלעך ,אַז כעכעל
אַנדערע

אַלֵיין האַלט זיך ניט פאַר קיין אידעאַליסט;

זיינע גענאָפן ,האָט ער חנאה

צו קאָקעטירן

וי אַ סך

מיט זיין מאַטעדיאַליזם;

דאָך

אין דער ווירקלעכקייט האָט ער זיין נאַנץ לעבן פאָרט געלעבט ,וי אַן אידעאַליסט,
און ניט וי אַ מאַטעריאַליסט.
מאַטעריעל ,ואס איז זיין באַלױינונג? נאָרניט .װאָלטן זיינע גרויסע פעאי-
קייטן געווען געווידמעט דער הערשנדיקער אָרדענוננ ,איז דאָך ניטאָ קיין תענוג
אין דער וועלט ,װאָס ער װאָלט ניט געקענט האָבן .און איצט אין ער פאָרט ניט

מער ,וי אַ מענטש ,װאָס האָט בלויז אויסצוקומען .ער איז דערפאַר טאַקע ניט
קיין ,עולם-הזהניק" !אין דעם פּראָסטן זינען פון װאָרט .ער איז אַן אידעאַליסט
טייטש פון װאָרט .ער האָט אַ לעבן אָפּנעגעבן פאַר דעם,
אין דעם אייד?סטן
װאָס ער האָט געהאַלטן פאַר אמת ,ניט קוקנדיק אויף זיינע פּערזענלעכע אינ-
,
ריעערעכן ט

און אָט וי אַזעלכער ,וי אַ זעלבסטלאָזער

מענטש,

וי איינער,

ואָס האָט

ריפ
ש

ט }

|
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געמאַכט די זאַך פון דער וועלט ,פון דער מענטשהייט ,פון דעם אונטערדדיסקטן
פֿאַר זיין זאַך ,וועט אוינוסט בעבעל בלייבן שטענדיק גרויס ,ניט קוקנדיק אוֹיף

דעם ,צי אַלע זיינע אידעאַלן און שטרעבוננען ועלן זיך אַרױסװײזן פאַר ריכ-
טיקע ,צי ניט.

און אַז מען באַטראַכט זיך נוט ,זיינען נאָך אַלעמען ,די אידעאַליסטן פון
דעם בעבעל-שניט די אמת"פּראַקטישע מענטשן .ווער קען נאָך איצט פילן אַזֹי
גוט ,אַזױ רואיק וי בעבעל ,װאָס קוקט מיט פאַרגנענינן אויף אַזא רייכן
6

לעבן הינטער

זיך ? ער האָט קיינעם קיין בייז ניט געטאָן ,כאָטש אַ סך האָבן

אים געטאָן שלעכטס.
ער האָט די מענטשן ליב געהאַט ,ער האָט פאַר זיי זיי
לעבן ,זיין צייט ,זיינע בעסטע כוחות אַװעקגענעבן .וי גוט מון ער | פילן איצט !
ווער איז צווישן אונדזערע אַזױ גערופענע גרויסע צן אים נלייך ? וואו איז דאָ אַ
קעניג ,אַ פירשט ,אַ רייכסקאַנצלער ,װאָס זאָל קענען פילן אַזױ נגעמיטלעך ,אַזוֹ
רואיק ? ואָס פאַר אַ רייך ,פול לעבן ,פול מיט קאַמף און פו? מיט נצחונוז
אַלערלײ ?
=

און ווער האָט דאָס אַלִין אויפגעטאָן פאַר אָט דעם גדויסן מאַן ? אפשר אַ

 4א
צופאַל ,אומשטענדן ? ניין ,מיר גלייבן ניט אין דעם .עס אין בעבעל,
נ { מיט שטאָלץ ,אַז ער האָט דערצויגן אַ גרויסע פּאַרטײ .מיר גלייבן אָבע
ניט ,אַזן עס אין די פּאַרטײ ,װאָס קען שטאלצירן ,אַז זי האָט אויפגעהאַדעװעט
סך בעבעלס ! װאָרעם זיי זיינען דאָך אין דער אמתן ניטאָ!
און דאָס איז אפשר דער איינציקער געדאַנק ,װאָס מעג טו
נ
ק
ל
מ
א
ַכן אַ מים

װואָס ?

4
יי :

די גרויסע שמחה פון די סאַציאַליסטן .זיי מוון צונעבן ,אַז די גאַנצע באַװע-
גונג מיס איר גרויסקייט האָט ניט באַשאַפן קיין סך כבעבעלס .ניטאָ װאָס צוֹ
רֵיידן :עס זיינען דאָ גענוג פיינע ,חשובע מענטשן ,סיט וועלכע קיינער דאַרף
ויך ניט שעמען ,אָבער וואו זיינען די גרויסע ,די ריזן ? זיי שטאַרבן אוֹיס ,און
וי עס שיינט ,איז ניטאָ קיינער ,ווער עס זאָל פאַרנעמען און אויספילן זייערע
פּלעצער .זיי לאָזן נאָך זיך איבער אַ פּוסטקײט.
וואָס איז די אורזאַך? איז אונדזער צייט ,אַזױ אומנינציק פאר דער אנט
וויקלונג פון אמת גרויסע מענער ? און װעט באַלד דער פּעריאָד פוֹן טויט מאַבן
פּלאַץ פאַר נייע העלדן ,גייע ריזן ,אָדער אַזאַ צייט װעט שוין קיין מאָל ניט יזומען?
י
ד6
+

מיר ווייסן עס ניט ,כאָטש מיר האָפן אוֹיף אַ רענעסאַנס,
אויף אַ נייער
צייט פול מיט נרויסע העלדן ,מיט גרויסע הערצער ,גדויסע מעשים אָבער דער-
!ווייל איז נאָך ניטאָ אָט די צייט; דערןווייל לעבן מיר אין אַ צייט פון ליבע מיטל?-
מעסיקייטן ,און דעריבער איז אונדן אַלץ טייערער דער ,װאָס אין מיט אַ קֹאָפהעכער פוֹן אונדז אַלעמען .מיט פאַרגעניגן אוֹן גרויס דרך-ארץ דריקן מיר אויכ
װאָס האָט זיין ואַנץ
אונדזער פולע אַכטונג און באַואונדער ונג דעם פֿאַן,
לעבן כבראַוו און וואונדערלעך געקעמפט פֿאַר זיינע סיטמענטשן.

גרויס געלעבט און גרויס געשטאָרבן.
ואיפן פרישן סבר פון אַלעקסאַנדער בערסמא)
(,גערעכטיפייט" -- ,אױגוסט )6391
| =דער שונא נומער איינס פון אַלץ ,װאָס אין געמיין ,נידעריק ,העסלעך און
רויבעריש

אין אונדזער

אַזױ גערופענער

,געזעלשאַפט?,

האָט

דעם

92טן

יוני

אין ניצע ,פראַנקרייך ,פרייוויליק און אַנטשלאָסן געמאכט אַ סוף צו זיין לעבן.
און ,נאַטירלעך ,האָט די קאַפּיטאַליסטישע פּרעסע געיובלט; זי האָט דער-
ציילט דער וועלט מים אַ נעפיל פון נאָר אַ באַזונדערער צופרידנקייט ;אַ קלי-
ניקייט עפּעס פּטור געװאָרן פון אַזאַ ביטערן שונא ,וי דאָס אין געווען דער

|

אַנאַרכיסט אַלעקסאַנדער בערקמאַן.

-

װאָרעם ,זאָל עס דאָ געזאָגט וערן ,אַז די קאָמפּאַניע פון די דילינזשערס,
,ונא נומער איינס" ,פאַרדינען גאָרניט זדעם
װאָס ווערן געקרוינט מיט דעם נאָמען ש
גרויסן נאָמען .זיי זיינען שוין גאָר קיין שונאים ניט פון אונדזער געזעלשאַפט,
ניכער זיינען זיי פלייש פון איר פלייש און בלוט פון איר בלוט .די כערקמאַנס,

אָט די זיינען עס די ריכטיקע שונאים .און גרויס אין די שמחה ,ווען מע ווערט
אויף אַזאַ אָדער אַנדערן אופן פּטור פון זֵיי.

|

גאַנץ נאַטירלעך ,האָט אוֹיך דער לעבעדיקער קאָמוניסטישער אייז? ניט נע-
קענט

זיך צוריקהאַלטן

פון דערלאַנגען

אַ בריק אָט דעם

טױיטן אַנאַרכיסטישן

לייב,

,איך האָב אים אויך אַ בריקע געטאָן" ,האָט דער אייזל געזאָגט מיט קרי-

י
פּאָווס ווערטער,
אויף אים קאָן מען ניט פאַראיב? האָבן ,װאָרעם קיין גרעסערן ,שאַרפערן
און מער ערלעכן באַקעמפער

פון אַלֹץ װאָס איז געמיין און שלעכט אין סאַוועט-

רוסלאַנד ,האָט די וועלט ניט געזען ,טאָ ,װי קאָן מען זיך צוריקהאַלטן פון דער-
/
לֿאַנגען אים מיט דער אייזלשער קאָפּעטע ,ווען ער איזן שוין טויט 
| יאָ ,אָט דער מעכטיקער שונא נומער איינס האָט כשר פאַרדינט ביי דער
קאַפּיטאַליסטישער און קאַמוניפטישער פּרעסע די באַהאַנדלונג ,װאָס ער האָט

ר

ט ר יפ
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געקראָגן ,דערפאַר אָבער פאַרדינט אַליץ מער אַלעקסאַנדער בערקמאַן פון דער

זייס פון די אַרבעטער ,פון די דענקנדיקע און צילבאַוואוסטע אַרבעטער די גרעסטע
העכסטע אָנערקענונג .װאָרעם אין אונדזער לעבן זיינען דאָ גאר וייניק אזעלכע
בערקמאַנס ,װאָס זאָלן האָבן אַזױ געקעמפט ,און אַזױ העלדיש געקעמפט ,פאַר
די אַרבעטער און קעגן זייערע בלוטיקע פיינד.
צוויי כאַראַקטער-שטריכן צייכענען אויס בערקמאַנען פון די ארומיקע
מענטשן .דער ערשטער כאַראַקטער-שטריך איז זיין געװאַלדיקער מוט ,זיין אומ-
דערשראָקנקייט .יאָ ,ער איז געווען די אומדערשראָקנקייט אַלין ,ער האָט ווירקלעך
ניט געוואוסט ,װאָס דאָס אין אַזעלכעס מורא.
דאָס איז געווען

זיין גרויסער

מוט,

װאָס האָט אים

נעמאכט

אַנצוגרייפן

דעם שטאָלטראָסט אין  ,2981ווען ער איז אַלט געווען בלויז צװאַנציק יאָר ,און

ווען ער האָט באַשלאָסן צו שיסן אין הענרי פריק ,דעם בלוטיקן שונא פון די

שטאָל-אַרבעטער,
מיטן לעבן פון
פריקן ,ואָרעם
װאָלט עס דאָך
ווען ער טרעפט

עס איז געווען אַ ווירקלעכער נס ,װאָס ער איזן אַרויסגעקומען
אָט דעם פּרואוו צו מאַכן אַ סוף צוֹ דעם שענדלעכן לעבן פון
ואָלט ער ווירקלעך געטראָפן און דערשאָסן דעם בלוט הונט,
דאָך זיכער נעמיינט אויך אַ סוף צו זיין יונגן לעבן און אפילן
אים ניט ,איז עס דאָך געווען נאָר אַ צופאַל ,װאָס ער אין ניט

געטיים געװאָרן אויפן פּלאַץ אין פריקס אֶפיס (קאַנטאָר) .דאָס אַלץ האָט בערקמאַן

זייער גוט געוואוסט ,אוֹן דאָך האָט ער קיין איין סעקונדע ניט געװאַקלט זיך אין
דער אויספירו נג פון זיין טאַט ,װאָס ער האָט געהאַלטן אין יענעם מאַמענט פאַר
העכסט וויכטיק אין דעם גרויסן באַפּרייאונגס-קאַמף פון די אַרבעטער,

אוֹן זאָל עס דאָ געזאָגט ווערן ,כאָטש דאָס געהערט ניט שטרענג צו דעם

ענין ,אַז אויב די לאַנע פון די שטאָל-אַרבעטער
בעסער ,וי דאָס איז געווען מיט פיר און פערציק

איז איצט גאר באַטײטנדיק
יאָר צוריק; אויב שוין נאָך

דעם סטרייק האָט די ,אַמעריקאַגער פּעדעראַציע פון אַרבעט"

אין  9191ווידער

א מאָל געמאַכם אַ גרויסן פּרואו אויפצובויען אַ מעכטיקע שטאָל-אַרבעטער-
יוניאָן ,װאָס זאָל שטערן די בלוטיקע פריקס אַזױ צו טיראַנעװען איבער זייערע
אַרבעטער; אויב איצט וערט װידער אָנגעפירט אַ נאָר גרויסער קאַמף פון דעם
פּרא
ָגרעסיוון טייל פון דער אַרבעטער-באַװעגונג צוֹ העלפן די שטאָל-אַרבעט זֶר

ענדלעך אויפצובויען אַ מעכטיקע יוניאָן ,א קאַמף וי איך האָףּ און דערװאַרמ.

אַז די גאַנצע אַמעריקאַנער אַרבעטער-באַװענונג װועט זיך נאָר גיך אַרײנװאַרפן
מיט איר נאַנצן כוח ,איז דאָס אַלץ נאָר פיל ,פי? צוֹ פאַרדאַנקען אָט דעם אוט-

דערשראָקענעם מוטיקן בערקמאַן ,װאָס האָט געװאַגט איינצושטעלן זיין גרוים
יונג לעבן אין דעם גרויסן אַרבעטער-קאַמף,
|

|
דער צווייטער כאַראַקטער-שטריך ,װאָס האָט אויסגעצייכנט אים פון נאָר
א סך מענטשן פון אונדזער צייט ,איז דאָס װאָס ער האָט קיין מאָל ניט געטאָן
קיין זאַך ,װאָס ער האָט ניט געטאָלט טאָן ,צו װאָס ער זאָל זיין געצוואונגען פון

אויסערלעכע אומשטענדן .אַלין װאָס ער האָט געטאָן אין זיין לעבן ,אין געווען

ט.

|
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יאַנאָווסקי

אַ מערקװירדיקער

איישנע-

דער רעזולטאַט פון זיין שטאָלענעם ווילן און סים
.
|
רעבנטקייט,
י גרויסקייט פון זיין לעבן באַשטײט אין דעם ,װאָס ער אין אויף אַ מאָי
:מענט ניט געװאָרן אומטריי צו זיך אַלֵיין ,צו זיינע איכערציינונגען ,צו זיין
גרויסן גלויבן אין דעם ענדלעכן נצחון פון פדייהייט .דאָס איז געווען דער 2גרויקער
|
קאָמפּאַס אין זיין לעבן.

=

אויף דער פריי ,אין געפענגעניש ,אומעטום ,אונטער אַלע אומשטענדן איז

בערקמאַן

געבליבן זיך געטריי ,און דאָס איז די איינציקע

ער איז אַרױסגעקומען

גאַניץ פון די שרעקלעכסטע

דערקלערונג,

וי אַזױ

געפאַרן .דורך זיין מוטיקייט,

דורך דער פעסטקייט פון זיין האַנדלונג און דורך דעם ,װאָס אונטער אַלע אומ"
שטאנדן האָט ער זיך געשטעלט אין קאַמף פאַר דעם פאַרפּאָלגטן ,געקריוודעטן
און דערנידעריקטן ,ניט אַכטנדיק װאָס ער אַליין װעט מוזן אויסשטיין די גע"
ברענטסטע יסורים -- ,דאָס האָט געצוואוננען אפילו זיינע שונאים שטילערחייט /
צו פילן צו אים די גרעסטע אַכטונג; דאָס האָט געמאַכט אפילו די ,װאָס האָבן
זייער שרעקלעכער אומוויסנהייט גאָרנִיט געקענט פאַרשטיין אַזאַ מענטשן -
און
קמאַן ,אים ליב צו האָבן ,אַז זי זאָלן זיין גרייט צו גיין אין פייער פאַר אים
וי בער
יאָ ,אין די קנאַפּע פערצן יאָר געפאַנגענשאַפט ,זייענדיק אָפּגעריסן פון דער
לאַנצער לעבעדיקער וועלט ,האָט בערקמאַן ,אַדאַנק זיין שטאַרקן ווילן און אַדאַנק
זיין פעסטקייט פון גלויבן און אויך טאַקע אַדאַנק זיין האַרץ פול מיט ליבע צו
זיינע מיטמענטשן ,ער זיי זאָלן ניט זיין ,באַװיזן דאָרט ,אַז אין דער שרעקלע-
כער פינצטערניש אונטער די שוידערלעכסטע טייװלאנישע יסורים אויפצובויען
פאַר זיך א גאַנץ נייע ועלט.

מענטשן ,װאָס האָבן אַ גאַנץ קליינעם באַגריף פוֹן דער וועלט ,מענטשן װאָס

פּלאַפּלען נאָך דאָס װאָס זיי הערן פון אַנדערע און גיבן זיך ניט די מינדסטע
מי אַלֵיין צו אונטערזוכן ,מעגן אוודאי נלייבן ,אַז בערקמאַן איז געווען בלויז אַ
ראריסט ,אַ מענטש ,װאָס האַלט פון אָניאָגן אַ שרעק אויף זיינע שונאים און
טע
אַזױ אַרום ברענגען די קעגנער צו זיינע געדאַנקען .דאָס אין אַ נאַנץ פאַלשע
רשטעלונג וועגן בערקמאַנען ,װאָלט בערקמאַן גענלייבט אין טעראָר ,װאָלט ער
פא
געוויס ,ניט נאָר ניט נגעשטעלט זיך ,וי אַ ביטערער קעגנער צו די דזשערושינס"
קיס מיט זייערע שוידערלעכע טשעקאַס ,געפּעאוס און נאָך אַזעלכע טײיװלאָנישע
דערציאונגס-מיטלען ,נאָר ער װאָלט זיך אָנגעשלאָסן אין זיי .אָבער בערקמאַן
ז געווען אַזאַ סאָרט טעראָריסט ,ער האָט ,למשל ,בשום אופן ניט געקענם איינ-
אי
שטימען מיט זיין לעבנס-פריינדין ,עמאַ גאָלדמאַן ,אין איר פאַרהערלעכונג פון
דעם דזשאָלנאַטש-אַטענטאַט קענן פּרעזידענט מעקינלי .דער פּלאַץ דערלויבט ניט
דאָ איכערצוגעבן דעם בריוו ,װאָס ער האָט געשריבן פוֹן געפענגעניש אט אין
יענער צייט ,ווען מעקינלי אין געשאָסן געװאָרן פון דזשאַלגאַטשן .דער לייענער
פון דעם בריוו ,װאָס געפינט זיך אין זיינע מעמואַרן ,װעט קענען ווירקלעך אִפּ-
שאַצן .וי שטאַרק בערקמאַן ,דער ,געװאַלדטאַט-מענטש? ,איז אין דער אמתן
געווען העכסט אויסגערעבנט מיט יעדן שריט זיינעם אין זיין גרויסן לעבנסקאַמף.

ש ר י פ {5
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אין זיין גאַנצן לעבן ,האָט זיך בערקמאַן אויסגעצייכנט דערמיט ,װאָס ער
האָט ניט ,װוי די מערסטע מענטשן ,געזוכט דעם לייכטערן ועג .גראָד פאַרקערט,
ער האָט געזוכט דעם שװוערסטן ,מער נאָך ,ער האָט זיך געפלייסט אויפצוטאָן דאָס
װאָס גאָר אַ סך האָבן געהאַלטן פאַר אוממעגלעך .ער האָט געגלייבט ,אַן נאָר

דאָס װאָס ווערט באַטראַכט פאַר אוממענלעך ,דאָס לוינט זיך און מוז געטאָן

ווערן .קורץ ,אין זיין ווערטערבוך איז דאָס װאָרט ,אוממעגלעך" ניט געווען.
אַזעלכער איז געווען זיין פּלאַן פון אַנטלויפן פון געפענגעניש .ווען ער האָט
פאַרגעשלאָגן זיין פּלאַן צו די ווייניקע עטלעכע פריינד זיינע ,האָט ער אויסגעזע!
צו זיין איינפאַך אוממעגלעך ,משונהדיק ,ער האָט אָבער באַװיזן פון זיין תפיסה
צו איבערצייגן זיינע פריינד ,אַז ניט נאָר איז עס מענלעך ,נאָר מע מון עס

טאָן ,ווייל עס איז אַזױ שווער און עס זעט אויס צו זיין אוממענלעך .און ווידק-

לעך ,עס איז געווען בלוין אַ מאָדנער צופאַל װאָס דער פּלאַן אין ניט געקרוינט
געװאָרן מיט אַ נאָר גרויסן דערפאָלג...
איך האָב אים (בערקמאַנען) געקענט פון די ערשטע טריט זיינע- ,װאָס ער
האָט געשטעלט וי אאַנאַרכיסט ,וי אפַרייהייטס-קעמפער ,און נאָר אָפט זיינען
מיר געווען ניט איינפאַרשטאַנען איינער מיטן אַנדערן ,אָבער עס קאָן פון קיינעם

ניט געלייקנט וװוערן ,אַז בערקמאַן האָט געלעבט אַ גרויס און פול לעבן ,געלעבט

מיט אַלע פיבערן פון זיין נשמה ,און אַז אין די זעקס און זעכציק יאָר ,װאָס ער
האָט געלעבט ,האָט ער מער איכערגעלעבט וי גאר אַ סך װאָס דערגרייכן אַ סר
העכערן עלטע:-
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גלאָררייך לעבן..

|

|

מיר אַלע ליידן פון דער אייגריירעניש ,אַז מיר מוזן לעבן .אָבער עס האָט.
זיך ניט געגלייבט ,אַז סוף כ? סוף זאָל דער גרויסער ,שטאַרקער בערקמאַן ויט
באַפרײען זיך פון דער דאָזיקער איינרעדעניש ,וען ער װעט קומען צום שלוס
אַז ער האָט שוין אויפגעטאָן אַלץ ,װאָס איז אים נאָר מעגלעך געווען אין טאַקע
| צוליב װאָס אומזיסט ליידן אַלעדלײ װייטאָגן ,אַן מע קען אַוױי לייבט מאַבן +
י
סוף,

און אָט רע מענטש ,װאָס האָט זיין גאַנץלעבן באַהערשט דאָס לעבן או
זיך קיין מאָל ניט אונטערגעװאָרפן אונטער אים ,איז אוֹיך דאָס מאָל ;

| געטריי צו זיך .יי מוט ,זיין אייזערנער ווילן ,זיין קלאָרער בליק ,אַן ער האָט
געקראָגן פון לעבן אַלץ ,װאָס ער האָט נאָר געקענט דערװארטן .און
גרויסער שטאָלץ ,זיין גרויסע מענטשנווירדע ,ניט צו פּאַלן קייגעם צו
שטאַרבן אַזױ פריי ,אַזױ אומאָפּהענגיק וי ער האָט געלעבט ,דאָס האָט געצַ/-
וואונגען דעם רעװאָלװער אין זיין האַנט .יאָ ,זיין טויט אין אַזױ גדויס ,וי זיין
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ניט איין ,אַזן ער איז געשטאָרבן אַן אומנאַטירלעכן טוים.
לעבן ,און רעדט זיך
געווען דער נאַטירלעכסטער טויט .װאָרעם ,קאָנט איר
פאַר בערקמאַנען איז עס
ַנען ,דעם אייביקן רעבעל ,שטאַרבן אין זיין בעט ,אַרומ"
זיך פאָרשטעלן בע-קמא
גערינגלט פון זיינע קינדער און אייניקלעך ?!
ּיטאַליסטישע בעסטיעס זיך פרייען מיט דעם טוים פון
מענן ,על כן ,די קאַפ
שסטן שונא ,מעגן די נאַראָנים פּונקט אַזױ הירזשען .מיר
זייער ביטערסטן ענערני
ע מענטשן װי בערקמאַן שטאַרבן קיין מאָל ניט .זיי
ווייסן ,אָבער ,אַז אַזעלכ
ווען פון די אַלע ,וועמֶען בערקמאַן האָט באַלעמפט,
זיינען אומשטערבלעך .און
ן ,ועלן אָבער די בערקמאַנס ,װאָס האָבן געקעמפט
וועט שוין קיין זכר ניט בלייב
 ,און באַקעמפט מיט אַזאַ פרוכטלאָזיקייט אַלין ,װאָס
פאַר דאָס גרויסע און שיינע

פאַרשקלאַפּנדיק און  רויבעריש ,די וועלן אײביק און איד
איז נעמיין און שלעכט,
ביק לעבן.

ליעסין

אברהם
(,בוסונפט",

מאַרץ )6391

עס איז נעוויס זייער אַ שיינער און גרויסער אויפטו פון דעם שריפטשטעלער-
קאָמימעט צו פייערן דעם פּערציקיאָריקן ליטעראַרישן שאַפן
פון
לְ
מים זיין שאַפן סיי וי אַ פּאֶָעט און סיי וי איינער פון אונדזערע כעסטע
בּובליציסטן האָט א .ליעסין אָט דעם כבוד כשר פארדינט .מיר דאַכט זיך אָבער,
אַז צו דערציילן אָט די גרויסע מעלות און פאַרדינסטן פוֹן ליעסינען אין דער
,צוקונפט" איז כמעט וי איבעריק .װאָרעם ווער קאָן אַזױ גוט אָפּשאַצן ליעסינס
ג
רויסע אַרבעט וי אַ פּאָעט ,אַ פּובליציסט און רעדאַקטאָר ,װוי די יאָרנלאַננע

לייענער פון דער ,צוקונפט'.

זיינע לייטאַרטיקלען,

װאָס האָבן

זיי אַזױ אָפּט

אויפגעטרייסלט בין צו דער סאַמע טיפעניש פון זייערע נשמות; זיינע גרויסע
ל
ידער װאָס האָבן זיי אָפּט אַזױ באַגײיסטערט; זיין אױיסװאַל פון דעם לייענשטאף
א
י
ן
ד
ע
ר
צ
,
ו
ק
ו
נ
פ
ט
"
,
ד
א
ָ
ס
א
ַ
ל
ץ
ד
א
ַ
ר
ף
ג
ע
ב
ן
ד
י
ל
י
י
ע
נ
ע
ר פון דער ,צוקונפט" דעם
ב
ע
ס
ט
}
ב
א
ַ
נ
ר
י
ף
ו
ו
ע
ג
ן
ל
י
ע
ס
י
נ
ע
ן
ד
ע
ם
ש
א
ַ
פ
ע
ר
,
א
ו
ן
נלייכצייטיק אויך ווענן ליעסינען

דעם מענטשן.
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און אויב זיי האָבן דאָס ניט געלערנט פון דעם אלץ ,װאָס זיי האָבן נע-

לייענט פון ליעסינען ,װעלן ניט
מיינע פּאָר ווערטער ,װאָס איך שרייב אין איילע-

ניש (ווייל איך בין אויפן װעג קיין קאַליפאָרניע צוליב מיין געזונט פאַר די פּאָר
ווינטער-חדשים} און ניט די אָפּשאַצונגען פון אַנדערע קאָלעגן קענען פֿאַר זי

מער דערקלער
ן ,ער איז ליעסין דער פּאָעט ,ליעסין דער פּובליציסט און ליעסין

דער רעדאַקטאָר ,און ליעסין דער מענטש,

'

יאָ ,וועגן אָט דעם לעצטן ,ליעסין דער מענטש ,לוינט זיך יאָ צו זאָגן א

פּאַר ווערטער ,ווייל ליידער פּאַסירט עס נאַנץ אָפּט ,אַז דער שרייבער איז נאָר א
קנאַפּער מחותן מיט דעם מענטשן ,וי ער איז אין דער ווירקלעכקייט .אכער
גנ
ראָד איז דאָס ניט דער פאַל מיט אונדזער געפייערטן יובילאַר  ---אברהם ליעסין.
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אַמעריקע ,איך בין אויך ניט צו גוט באַקאַנט מיט דער נרויסער ראָלע זיינער
אין רוסלאנד .אויך שוין דעמאָלט ,האָט ער אַלס פּאֶָעט גערופן די יידישע אַר-

בר .
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:

ב אעשטעצו -צו א ַ:ניי לעבן ,אָבער איך קאָן אים שוין מער וי אַ פערטל יאָרהונדערט,

און איך קאָן זאָגן מיט אַ ריינעם געוויסן ,אַז ליעסין װוי אַ פריינד און מענטש,
האָט מיך קיין מאָל ניט געמאַכט פילן שלעכט ,װאָס אַזאַ טאַלאַנט ,אַזעלכע
גרויסע פעאיקייטן ,האָבן גראָד געפונען פּלאַץ ביי אַזאַ מענטשן ,פאַרקערט ,אַלע
מאָל האָב איך געפילט אַ געוויסע באַפרידיקונג װאָס אין ליעסינען האָבן זיך

אַזױי גוט פאַראײיניקט אָט די גרויסע מעלות פון דעם פּאֶָעט ,דעם פּובליציסט און
דעם איירעלן ,שטאָלצן ,שטאַרקן מענטשן.

רן,
איך מיין דאָ קיינעם ניט צו באַלײידיקן ,אָבער עס מוז געזאָגט
ביי גאָר ווייניק פון אונדזערע שרייבער שפּילט די אייגענע איבערציי גונג אַ גרויסע
ראָלע.
דאָס קאָן .בשום אופן ניט געזאָגט װערן ועגן אברהם קיעסין .גאָר אָפט
האָט ער אויסגעשריען זיינע טיפסטע איבערצייגונגען בקול רם איבער געוויסע
פראַגן ,ניט טראַכטנדיק נאָר װועגן דעם װי ווייט דאָס קאָן אים שאַטן .ליעסין
איז איינער פון יענע שרייבער ,װאָס האָט באַװיזן מיט זיינע האַנדלונגען ,אַז
ער קען אויך גיין קעגן שטראָם .יאָ ,אָפּט קעגן די מיינונגען פון זיין אייגענער
פּאַרטײ ,פון זיינע אייגענע פריינד ,װאָס דאָס אין געוויס פיל שװוערער ,וי צו

גיין קענן דעם אַלגעמײינעם שטראָם פון מענטשן און קרייזן ,מיט וװעמען מען

קומט קיין מאָל ניט ,אָדער זעלטן ,אין וועלכער עס אין באַרירונג .
ליעסין ,דעד סאַציאַלידעמאָקדאַט ,איז אָבער שטענדיק געווען ברייט גענוג

צו זייי פריינד און גוטער פריינד מיט מענטשן פון גאַנץ אַנטקעגנגעזעצטע איבער-
גען ,איך דערמאָן עס מיט אַ געפיל פון גרויס דאַנקבאַרקײט ,װי אין 0191
,י פרייע געזעל-
איר בין געווען דער רעדאַקטאָר פון דעם חודש-זשורנאַל ד

שאַפט" ,אַן אױסגעשפּראָכן
וואָם האָט מיר געגעבן

אַנאַרכיפטישער זשורנאַל ,אין עס געװען ליעסין,

אַ מתנה

אַ פעריע

פון זיינע פּדאַכטפולע

ים-לידער.

איך

דערמאָן זיך מיט אַ גאַנץ באַזונדערער שטאָלץ ,אַן מיט יאָרן צוריק ,ווען האָט
געפייערט זיין יוביליי אין אַ שטאָט אויסער נװװו-יאָרק ,האָט מען סיך פאַרבעטן
צל זיין דער גאַסט-דערנער ,ווייל וי עס אין באַקאַנט ,אין ליעסין ניט קיין
דאָס איז ,אין קורצן ,ליעסין דער מענטש ,וי איך קאָן אים .געוויס איז
ער ניט פער װי מענטש ,און ער האָט אויך גאָר גרויסע חסרונות .למשל ,אַזױ

שטאַרק וי ער קאָן ליב האָבן איינעם ,און אַזױ האָט ער ליב געהאַט דעם פאַרי
שטאָרבענעם יאפע ,איינעם פון די ערשטע פאַרװואַלטערםפון  ,פאָרװערטס" ,פּונקט
אַזוי שטאַרק קאָן ער אויך האַסן .פון מיין שטאַנדפּונקט ,איז איינער פון זיינע

הסרונות

דאָס ,װאָס ער איז שוין צו פיל ייד ,אַזױ אַז זיין ליכע צום יידישן

פאלק דערגרייכט אָפט ביז צו דעם שטאַרקסטן שאָווינִיזֹם .אויך האַלט איך פאַי
אַ גדויספן חפרון ,װאָס כאָטש ער אין דעד רעדאַקטאָר פוֹן דער ,צוקונפט" ,דאָך
אין ער איינעד פון די שטאַרקסטע פאַרערער פון דער פאַרגאַנגענהײט .און !ג

אין איר זעט ער זיינע העלרן און העלדינס .איז עד אפּשר אין דעם פּרט גִיט אַזױ

|
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+8ו = -ר.עתדי ע3ו די ון ריר+ , + 2אאָרבעוןלו אאאי+ן!= | =קע ן| ניט שלום מאַבן מיט דעם געדאַנק ,אַז די גאַלדענע
צייט אונדזערע איז אין דער פאַרגאַנגענהייט ,הינטער אונדז ,און ניט פאַר אונדז,

וִין דער צוקונפט .אָבער מיט אַלֶע זיינע מעלות און חסרונות ווינטש איך ליעסי-
נען דעם מענטשן ,ליעסינען דעם פּאָעט ,וועמעס
און ליעסינען

דעם פּובליציסט,

ואָס שטייט שטאַרק

גייסט שוועבט

אין די ואַלְקנם,

מיט ביידע פיס אוֹיף אונדו:ײ

ר ד ,נאָך אַ סך ,אַ סך יאָרן פון שאַפן אויף אַלע געביטן ,וי שר
האָט עס נעטאָן מיט אַזאַ גלאַנין במשך פון די לעצטע פערציק יאָר

גענאַסע און פריינד פיליפּ קראַנץ
וטער

(,גערעכטיטייטי,

רעב'י

)2291

ווען פיליפּ קראַנץ מיט נאָך עטלעכע געציילטע מענטשן האָבן סים אַ יֹאֶר
פינף און דרייסיק צוריק אָנגעהויבן

אין לאַנדאָן

אַרוױסצוגעכן

דעם לאָנראָנער

כעטער-פריינד" ,האָבן זיי פיט דעם געלייגט דעם גרונטשטיין פאַר דעם ייריש}

סאָ;ציאלווב אין דער יידישער

אַרבעטע--באַװענונג

אין ענגלאַנד און אַמעריקע.

איצט קען מען עס קוים באַנרייפן ,וי אַזױ עטלעכע יונגע מענטשן האָבן עס
געװאַגט אָנצוהייבן אַזאַ אַרבעט ,װאָס האָט אויסגעזען ,לוים יענע אומשטאַנרן
איבער זייערע כוחות .אָבער דער פאַקט איז ,אַז זיי האָבן עס יאָ געװאַגט ,און
טאַקע דערפאַר ,ווייל דאָס הייפעלע מענטשן אין לאָנדאָן אין צו יענער צייט
דורכויס באַשטאַנען פון מענטשן יוננע ,פון מענטשן מיט אַ גליענדיקן גלויבן
אין קאָציאַליזם ,װוי דער איינציקער כאַפּרײיער פוֹן דעם אַרבעטע--קלאַס בפרט
און פון דער נאַנצער מענטשהייט בכלל .איינער פון די ענטוזיאַסטישע קעמפער
איז געווען פיליפ קראַנץ ,אָדער װוי זיין ריכטיקער נאָמען אין יעקב ראָמברא.
די יעניקע ואָס האָבן געקענט פיליפּ קראַנצן פון די לעצטע יאָרן ,דעם
געלאַסענעם ,דעם שטילן ,דעם האסער פון אַלץ ,װאָס שרייט און פּילדערט ,קענען
קוים גלייבן ,אַז פיליפ קראַנץ ,דער קאַלטעד לונג-און-לעבער ,איז געווען אַמאָל אַ
פייערדיקער קעמפער ,אָבער דאָס איז אַ פאַקט .פיליפ קראַנץ האָט צו יענער צייט
מיט אַלע זיינע יונגע כוחות זיך אָפּגעגעבן צו דער סאָציאַליסטישער אויפקלע-
רונגס-אַרבכעט ,און ער האָט פאַרשטאַנען וי אַזױ צונויפזאַמלען אַרוֹם זיך א
קריין מענטשן ,אַזױ יונג ,אַזױ ענטוזיאסטיש ,וי ער ,און אַזױ פלענט דערשיי"
נען פון

וואָך

צו

ואָך

דער

אַרבעטער

פריינד"

אין

לאָנדאָן,

ואָס

איו

זיכער

געווען דער ערשטער שטראַל ליכט אין דעם לעבן פון די יידישע אַרבעטער.

לאָמיר דאָ זאָגן ,אַז צו יענער צייט ,ווען פיליפ קראַנץ װאָלט געווען בלויז
אשַרייבער ,װאָלט דער אַרבעטער פריינד" ניט לאַנג געקאַנט לעבן .צו יענער
צייט ,ווען אמת פאַרשטענדיקע און װירקלעך-אָפּשאַצנדיקע לייענער פוֹן א צי"
טוננ האָט מען געקענט כסעט אויף די פיננער איבערציילן ;:ווען די אַרבעטערי
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פאַרדינסטן זיינען געווען אַזעלכע מיזעראַבלע ,אַן אָפּשפּאָרן אַ פּעני פאַר רער
צייטונג האָט ווירקלעך באַטײט מיט אַ סאָלצייט ווייניקער .און ווען די אַרבעט-
שעהן זיינען געווען אַזעלכע אוממענטשלעכע ,אַז כיים בעסטן וילן האָט דער
אַרבעטער ניט געהאַט פּשוט די צייט און דעם כוח צו געניסן דאָס איבערלייענען

פון אַ צייטונג  ---צו יענער צייט האָט דער רעדאַקטאָר ופון צאיַיטונג געמוזט זיין
פיל ,פיל מער ,װי בלויז אַ גוטער און פעאיקער שרייבער ,ער האָט געמוזט אויך
דער

זיין אַ זעצער ,ער האָט נעמוזט אויך זיין דער דרוקער פוֹן דער צייטונג,
מאַשיניסט ,װאָס זאָל קענען פֿאַרדיכטן די קלאָגעדיקע דרוקמאַשין ,וֹאָם דער
אַרבעטער-פריינד" האָט זיך פאַרשאַפט דורך שווערער מי ,האָט געמוזט אויך

זיין אַ גוטער ,טיכטיקער פאַרואַלטער ,האָט געמוזט זיין אַ פעאיקער אָרגאַניןאַ:
טאָר און אַ מענטש ,װאָס זאָל קאָנען צוזאַמענהאַלטן דאָס ביסעלע מענטשן ,ואס
האָבן זיך אָפּגערופן אויף דעם רוף פון ,פרייהייט ,נלייכהייט און ברידערלעכ-
קייט" .ער האָט געמוזט גרינדן פון זיי און מיט זיי אַ קלוב ,דעם ערשטן יירישן
אַרבעטער-קלוב ,באַקאַנט אין דער געשיכטע פוֹן דער אַרבעטער-באַװעגונג ,וי
דער ,בערנער סטריט-קלוב" ,װאָס אין דערנאָך געװאָרן דער זאַמלפּלאַץ ,דער
צענטער ;פון זייער אַ שטאַרקער סאַציאַליסטישער פּראָפּאַנאַנדע ,פון אַ מעכטיקער
באַװעגונג קעגן דער שרעקלעכער ,שוויצסיסטעם" ,װאָס האָט דעמאָלט געהערש

אין  :נדאָן ,פון אַלערלײי לעקציעס ,פון אַלערליי פּראָנגרעסיווע באַװעגונגען ,און
א
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בגליויז פון יידישע סאַציאַליסטן ,נאָר אויך פון אַלע אַנדערע.
ווען

פיליפ

קראַנץ

װאָלט

נאָר

דאָס

אַלײין

אויפגעטאָן

פאַר

דער

יידישער

פאַציאַליסטישער אַרבעטער-באַװעגונג ,װאָלט ער דערפאַר אַליין פאַרדינט צו
פאַרנעמען דעם אויבנאָן צווישן די גאַניץ ווייניקע ,װאָס האָבן געבויט ,געהאָ-
דעוועט און געניאַנטשעט מיט אַזױ פיל אַנגסט און אמתן שפיכת-דמים די יידישע
סאַציאַליסטישע טרייד-יוניאַניסטישע אַרבעטער-באַװענונג ,אָבער די דאָזיקע אַר:
בעט ,נדויס און באַדייטונגספול ,וי זי איז געווען אין אירע קאָנסעקװוענצן ,אי
בלויז געווען די התחלח פון זיין גרויסער סאַציאַליסטישער קאַריערע .זיין גאַנץ
לעכן האָט ער געווידמעט כפדר צו דער זעלביקער אַרבעט פון אויפקלערונג פון
דעם יידישן אַרבעטער.
דער שרייבער פון אָט די שורות האָט ניט סיטגעאַרבעט סיט אים אין די
ערשטע יאָרן אויף דעם סאַציאַליסטישן פעלד .ערשטנס דערפאַר ,וייל ער אין
דעמאָלט געווען אין אַמעריקע ,און קראַנץ אין געװוען אין לאַנדאָן ,אוֹן צויי-
טנס ,ווייל מיר האָבן דעמאָלט נאָר שטאַרק ניט געשטימט אין אונדזערע אָג-

שויאונגען ,און איך האב דעמאָלט באַטראַכט פּיליפּ קראַנצן ,װי אונדזער שונא
וואָס פירט די אַרבעטער אויף אַ פאַלשן ועג .וי פיליפּ קראַנץ האָט עס אוודאי
נעטראַכט ווענן דעם שרייכער פון די שורות און זיינע חברים .ערשט מיט יאָר!
שפּעטער ,ווען קראַנץ און דער שרייבער האָבן זיך בעסער דערקענט ,או
מיר האָבן זיך באַדייטנדיק געענדערט און זיך צוזאַפענגעטראָפן ,אויב ניט
אונדזעדע פּאָזיטיווע צילן ,איז ויייניקסטנס אין אונדזער שארפער קריטיק בנו
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רעכט געקאַנט אָנרופן איינער דעם צוייטן חבר ,גענאָסע און פריינד ,אָבער
דאָס איז ערשט פאָרגעקומען מיט יאָרן שפּעטער .אין דער צייט אָבער פון וועל-
כער איך דערצייל דאָ ,מיט פינף און דרייסיק יאָר צוריק ,האָב איך געפילט אַ
קנאַפּע ליבע צו קראַנצן און זיין אַרבעט .דאָך שוין דעמאָלט וען איך בין אין
 9881געקומען קיין לאַנדאָן כדי איבערצונעמען די רעדאַקציע פוֹן ,אַרבעטער
פריינד" און האָב באַלד דערזען ,װאָס פאַר אַז אַרבעט איך האָב גענומען אויף
זיך ,האָב איך שוין געקאָנט אָפּשאַצן די גרויסע אַרבעט פון מיין פאָרגייער אין
אַרבעטער פריינד?  --פיליפ קראַנץ.
קייז וואונדער ניט װאָס ווען די סאַציאַל-דעמאַקראַטן אין נידיאָרק האָבן
אין  9881באַשלאָסן צוֹ גרינדן א סאָ;ציאַל-דעמאַקראַטישע צייטונג ,איז זייער
שׁ 4
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געפאַלן

אויף

ניט קיין אַנדער ן ,װוי

אויף

דעם

אויסגעפּרובירטן

רעדאַק-

אַ,רכעטער פריינד"  ---פיליפ קראַני
אויף דעם מו? ,על כן ,פון אונדזער פיליפ קראַנצן איז אויסנעפאַלן דער
נורל צו זיין דער ערשטער רעדאַקטאָר פון ,אַרבעטער-פריינד" .אין לאַנדאָן ,דער
שרשטער רעדאַקטאָר פון דער ערשטער קלאָר אױיסגעשפּראָכענער סאַציאַל דעמאָ-
קראַטישער וועכנטלעכער צייטונג ,די ,אַרבעטער-צייטונג? אין ניויאָרק ,און
דערנאָך ,דער ערשטער רעדאַקטאָר פון דער ערשטער סאַציאַלידעמאַקראַטישער

|
|
ַ,בענדזצייטונג?.
טענלעכער צייטונג ,די א
מע דאַרף זיך ניט פאָרשטעלן ,אַז דאַ אין נירדיאָרק ,אין אים שוין אַלץ
אנגעקומען
השלפן אין

אַזױ לייכט .אמת ,ער האָט דאָ געהאַט מער מענטשן,
זיין

נרויסער

אַרבעט,

וי

אב.

קאַהאַן,

ל .מילער,

װאָס זאָלן אים
מ .זאַמעטקין,

ב.

פיינענבוים און אַ סך אַנדערע .אָבער מיט דער נאַנצעד הילף װאָס זיינע גענאָסן
האָבן אים גענעבן איז דאָך זיין װועג ניט געווען אױיסגעשפּרײט סמיט רויזן .מיט
יאָרן שפּעטער האָבן זיך אָנגעהויבן אַ נאַנצע ריי שפּאַלטוננען אין דער סאָציאַ-
ליסטישער באַװענונג ,און פיליפ קראַנץ האָט נעמוזט פאַרװאָנלט ווערן צװישן

אָבער דאָך אין זיין גרויסע ליטעראַרישע אויפקלערונגס-אַרבעט
פרעמדע...
דורך אומצאָליקע אַרטיקלען ,ביכער ,בראָשורן אויף אַ מינוט ניט איבערגעריסן
געװאָרן,
איך קען ניט אין די ראַמען פון דעם קורצן אַרטיק?
שטריכן פון דער לעבנס-געשיכטע פון פיליפ
די קירצסטע
לעבן איז דאָך געווען פאַרבונדן מיט דער נעשיכטע פון דעם
אין עננלאַנד און אַמעריקע; אָפּטײלן זיי ביידן איינע פוֹן די

איבערנעבן אפילו
קראַנצן .זיין גאַנץ
יידישן סאַציאַליזם
אַנדערע איז אומ"

מעגלעך .שרייבן ,לכן ,וועגן פיליפּ קראַנצן אויספירלעך װאָלט געווען נייטיק צו
שרייבן אַ בוך .דערצו

האָף איך ,אַז די גענאָסן

װאָס זיינען נעשטאַנען

צוֹ אים

אֶר נאָענט ,וװועלן עס געוויס כעסער אויספירן ,וי איך.
דאָ וויל איך נאָר אין קורצן באַרירן די אומװאַנדלונג ,װאָס אין פאָרנע-
אןציאַליסטישער
קומען אין פיליפּ קראַנצן ,געווען איז ער אין אָנהייב פון זסיי

1
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מאַרקסיסטישער סאַציאַליכט .אָבער ביסלעכוייו ,בים-
טעטיקייט א שטרענגער
לעכווייו האָט ער זיך און דעם פּרט פולשטענדיק געענדערט; ניט אַן ער איז

געוואָרן אויס סאַציאַליסט ,דאָס קיין מאָל ניט .אָבער נאָר אַ סך ,אין ואָס ער
האָט אַמאָל געגלייבט ,װאָס ער האָט געהאַלטן פאַר די עקרים פון סאַציאַליום,
דאָס האָט ער נאָך פיל שטודירן ,פאָרשן און לעבן ,פאַרװאָרפן ,ער האָט ניט

פון די דאָזיקע ענדערוננען אין זיינע געדאַנקען .ער האָט זי

נעמאַכט קיין סוד

געגעבן אויסדרוק דורך זיינע פיל אַרטיקלען אין דער ,פאַ"ש" ,ווען זי איז געווען
אונטער מיין רעדאַקציע און אין אונדזער חודש-זשורנאַל ,די פרייע נעזעלשאַפט..
אין דער לעצטער צייט האָט ער דורכנעמאַכט די טראַגעדיע ,װאָס ער האָט
מיט קיינעם ניט מסכים געווען ,ער האָט געוויס ניט געקענט אויף אַ מאָמענט פילן
די מינדסטע סימפּאַטיע צו דעם באָלשעװויזם; ער האָט אָבער געפונען נאָר אסַך,
װאָס האָט אים געמאַכט פרעמר צו זיינע (די באָלשעװויסטישע) קעגנערס .און
דאָס ערנסטע איז געווען ,װאָס ער האָט ניט געהאַט קיין פַּלְאֵץ און קיין מעגלעב-
קייט אויסצודריקן די דאָזיקע געדאַנקען זיינע.
די בעסטע אילוסטראַציע פאַר קראַנצן אין זיינע לעצטע יאָרן ,װאָס װועט
וי
וייזן ,אַז אָט דער כלומרשט אויסנעלאַשענער ואולקאַן האָט נאָך שטאַרק גענליט
6
 +-++אַלִין נ =יט 26געקענט באַרואיקן ,וועט דינען פאָלגנדיקער פאַקט,
ערשט מיט עטלעכע חדשים צוריק איז נעקומען צו מיר קראַנץ מיט אַ
---ריוא

שׁר

שׁ

שׁ

יש א{ שאר

':

5
6

וך איז אָכער ניט געווען גלאַט אַזױ אַ באַזוך ,אויסצוטרינקען א
גלעזל טיי .ניין ,ער איז געקומען מיט אַ פאָרשלאַג .לאָמיר דאָ איבערנעגעבן ,אַזױ
גענוי,

זיי איך

קען

געדענקען,

אונדוער

געשפּרעך.

הערט ,יאַנאָװוסקי ,איך קען עס מער ניט אויסהאַלטן .איך ווער דער"
שטיקט .מע מוז עפּעס טאָן ,שווייגן איז אַ פאַרברעכן -- .װאָס זשע דענקט איר

צו טאָן ?  --האָב איך אים געפרעגט מיט ווירקלעכער נייגעריקייט.
 -אָט וועגן דעם בין איך געקומען צו אייך ,איך דענק ,אַז מיר זאָלן גרינדןאַ קלוב ,אַ פאַראיין .-- ,דופט עס ,וי איר ווילט -- ,װאָס זאָל זיך אָפּרופן דורך
ביכפֿעך ,דורך פלונבלעטלעך אויף די ברענענדיקסטע פּראַגן ,אַזױ אַז מיר זאָלן

קענען זאָנן אונדזער װאָרט.

|

 -ווער איז דאָס דער ,מיר" ,װאָס זאָלן עס גרינדן דעם קלוב  -- 4האָבאיך אים געפרענט.
 --אָט נעמט

אַ שטיקל פּאַפּיר ,און לֹאָמִיר אַרויפנעמען

מיטנלידער אויף אַ צע4טל.
איך האָב נגעטאָן ,וי ער האָט געװאָלט ,האָב
האב אַנגעהויבן פאַרישרייכבן די נעמען ,וי קראַניץ
אויסנגערעכנט אַ -פופצן-צװאַנציק נעמען .וװוען איך
מיין אַרבעט ,האַכ איך נאָך אַ סאל איבערנעלייענט
אים געזאָגט:

|
די צוקונפטיקע

=/

נענומען א בוינן פּאַפּיר און
האָט זיי דיקטירט .ער האָט
בין געװאָרן פאַרטיק מיט
קאַננזאָם דעם צעטל און צו

ט.
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אָט מיט די מענטשן ,װאָס זיינען אַלע שוין האלב טויט .וילט איר עס
.
|
אָנהייבן אַ נייע באַועגונג ,אַ קאָמפּאַניע ?
איך האָב דעמאַלט פאַר זיך נעזען דעם יונגן קראַנ'ן ,דעם אמתן ענטוזיאַסט,
און עס האָט מיר באמת וויי נעטאָן צו זען זיין ביטעדע אַנטוישונג ,ווען איך האָב
אים דערקלערט ,אַז איך קען ניט צושטימען צו זיין פּלאַן ,ווייל איך װעל זיך פילן
אין נאַנצן טויט צווישן אַלֶע פאַרטריקנטע מומיעס ,וועמען עד האָט אויסגערעכנט
0
|
וִוי אונדזערע מיטהעלפער אין דעם קאַמפּײן.
איך דערצייל דאָ דעם דאָזיקן פאַקט ,ווייל ער װאַרפט אַ העלע ליכט אויף
דעם אפתן כאַראַקטער פון פיליפ קראַנצן .אַן אויכערפלעכלעכער באַאָבאַכטער

װאָלט געקאָנט מיינען ,אַז קראַנץ האָט אין די לעצטע יאָרן אויף אַלץ אַ מאַך
געטאָן מיט דער האַנט און שלום געמאַכט מיט אַלץ אוֹן אלעמען .אָבער דאָס
איז ווירקלעך ווייט ,ווייט פון אמת .קראַנץ איז געבליבן ביז דער לעצטער מינוט

פון זיין לעבן אַ רעבעל ,אַ קעמפער קעגן אַלְץ ,װאָס ער האָט געפילט אַז עס אין
שלעכט ,פֿאַלש ,און אַן אמתער איבע-געבענער פריינד צו אַלץ ,װאָס טרייבט
ווייטער און ווייטער די אַרכעטער אויף דעם וװענ פון פּראָגרעס .ער האָט בשום
אופן ניט סימפּאַטיזירט מיט די אַלעדלײ נייע שטרעמוננען .ער האָט ,אָבער ,אין

דער זעלביקער צייט געזען דאָס װאָס אין שפעכט ,אַלט אין די פירונגען פון זיינע
פּאַרטיײגענאָסן ,אָבער אין אַלץ ,װאָס ער האָט נעדענקט און געשריבן ,איז אויפן
ערשטן פּלאַן געווען ביי אים די פראַנע :וואסער ווירקונג װעט עס האָבן אוֹיף די
|
גרויסע אַרבעטער-מאַסן ?

אַזעלכער איז ,אין קורצן ,געווען איינע -פון אונדוערע פּיאָנערן אין דער
אַרבעטער-באַװעגונג  ---פיליפ קראַנץ.

דערינערונגען וועגן מאיר לאָנדאָן
(,פאָרװערטס"

4 --וטער

יוי)6291 ,

דאָס איז געווען מיט צװאַנציק יאָר צוריק ,איך האָב נאָך סאיר לאָנדאָנען
דעמאָלט ניט געקענט ,כאָטש איך האָב שוין נגעהערט וװענן אים .ער האָט מיך
שטאַרק אינטערעסירט ,ווייל איך האָב זייער גוט געקענט זיין פאָטער ,װאָס אין
מיר באמת שטאַרק געפעלן געווען.
צו

יענער

צייט

האָב

איך

אין דער ,פאַ"ש"

געשריבן

אַ נאָטיץ,

ואוו

איך

האָב קריטיקירט דעם ,פאָרווערטס" און דערביי האָב איך דערמאַנט דעם נאָמען
|
|
מאיר לאָנדאָן װוי איינער פון די ,פאָרווערטסיסטן".
א פּאַר טעג שפּעטער אין אַריינגעקומען אין אִפִיס (קאַנטאָר) פון דער
,אַ"ש" אַ יונגערמאַן און מיך געפרענט ,צי איך בין דער רעדאַקטאָר ,איך פוז
פ
באַמערקן אַז אויסער מיר איז אין אֶפיס קיינער ניט געווען.
איך האָב זיך מודה געווען ,אַז דאָס בין איך.
 ---איך בין מאיר לאָנדאָן --- ,האָט זיך פאַר מיר פאָרנעשטעלט מיין גאַסט---,

איך בין אייך געקומען

זאָנן ,אַז איך על

װאָס איר האָט געשריבן.
 --אוױיספּאַטשן גאָר-- ,

אייך אויספּאַטשן פאַר דער נאַטיץ,

האָב איך זיך פאַרוואונדערט,

|
 ---ואס װועט עס

העלפן ? אויב איך האָב אייך געטאָן אַן אומרעכט ,איז די פ,רייע אַרב' שטימע"
אָפן פאַר אייך ,און איר קענט עם אָפּלייקענען --- ,אָ ,ניין ,דאָס וועל איך ניט טאָן,
 -האָט ער געענטפערט שטאַרק אויפגערעגט,און ניט דאָ וואו קיינער זעט ניט ,נאָר עפנטלעך.

--

איך

סוןז אייך

אױספּאַטשן,

און מיט די ווערטער האָט ער פֿאַרלאָזן דעם אִפיס.
אין וי אומאַנגענעם

עס איז פאַר ניט געווען די אויסזיכט אױסגעפּאַטשט

צו ווערן עפנטלעך ,אָבער דער איינפאַל פון לאַנדאָנען האָט שטאַרק אַפּעלירט צו
מיר .ערשטנם,

אין עס געווען קלאָר ,אַז איך האָב דאָ צו טאָן מים אַ מענטשן,

װאָס װועט קיין מאָל ניט טראַכטן פון אַריינשטעכן אַ מעסער אין דעם רוקן פון
זיין אידעען-קעגנער .צווייטנס ,איז עס זיכער ,האָט ער זיך דאָך געקענט פאָר-
שטעלן ,אַז איך ,װאָס קאָן זיך ניט שלאָנן אַליין ,װעל זען פאַרזאָרגן זיך מיט
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ין כן,

מיטלע;,

זי זיך צו באַשיצן

פון קלעפּ.

און אַז ער װעט זיין סטראַשונאָק מקיים זיין ,אין דעם בין איך געװען
זיכער ,איך האָב פון דעם ערשטן בליק געזען ,אַן איך האָב דאָ צו טאָן מיט אַ
מענטשן ,װאָס האַלט װאָרט .איך האָב עס דעריבער גלייך מיטגעטיילט איינעם
פון די גענאָסן ,װאָס האָבן זיך אַרױסגעויזן ביי פאַרשיידענע אָנגעלעגנהייטן פאַר
בדיות מיט זייערע הענט ,און דער גנוטער גענאָסע אין געװאָרן ,כמשך פון אַ
לענגערער צייט ,מיין ,לייבגװואַרדיע" .יואוהי איך בין נאָר גענאַנגען ,אין ער
מיר נאַכגעגאַנגען ,וי מיין שאָטן ,אין דער זעלביקער צייט האָב איך געזען ,אַז
לאַנדאָן זאָל וויסן ,אַז איך בין ,דאַנקען גאָט ,ניט אומבאַשיצט ,און דאָס ,אויב

ער האָט אַלץ כדעה צו דערפילן זיין סטראַשונאָק ,מעג ער זיך ריכטן ,אַז די זאַך
:
וועט אים ניט אָפּניין גלאַט.
איין אָוונט ,ווען איך בין געזעסן ביי אַ טיש? אין אַ.
שפּילט

שאַך,

איז

לאָנדאָן

אַריינגעקומען

ן
ין.י,
מזעס
פּלאַץ ,וואו איך בין גע

און האָט

זיך

עסטאָראַן

געלאָזט

גיין

און גע-
גלייך

צום

,ײיבנװואַרדיע? איז אָבער געווען שנעלער פון
ל

אים ,האָט זיך מקדים געווען ,און האָט אים גאָר נישקשהדיק דערלאַנגט
אין עטלעכע װאָכן שפּעטער האָבן מיר זיך געטראָפן אין אַ הוין פון אַ
בשותפישן פריינד .יענער אַ שטיק? שפּאַסמאַכער פון דער נאַטור ,רופט זיך אֶפּ
צו כֿאַנדאָנען; :איצט האָט איר די געלעננהייט זיך אָפּצורעכענען מיט אייער

בלוטיקן שונא ,און האָט בשעת מעשה שטאַרק געלאַכט
 --דער אינצידענט איז געענדיקט --- ,האָט לאָנדאָן געענטפערט און האָטמיר גוטמוטיק דערלאַנגט די האַנט ,װאָס איך האָב געדריקט מיט אמתן פאֲַרי
גענינן .זינט דעמאָלט זיינען מיר געװאָרן היפּש נוט באַפּריינדעט .אַזױ אַז ער
איז געווען איינער פון די זייער השובע נעסט אויף אַ באַנקעט ,װאָס אין אייג-
געאָרדנט געװאָרן לכבוד מיר מיט עטלעכע יאָר שפּעטער.
זיימיירנען
און שטענדיק,ווען איך פלעג אים דערמאָנען אין דעם ,ו
ערשטן באַקאַנט נגעװאָרן ,פלעגט ער זיך האַרציק צעלאַכן.
און אָט אין נאָך אַ קליינער פאַל ,װאָס איז זייער כאַראַקטעריסטיש
|
קאַנדאַנען.

איך כבין געװען אויף דער ערשטער

פאַרזאַמלנג,

אויף ועלכער

צום
פֿאַר

עס איז

גענרינדעט געװאָרן דער ,פּיפּלס רעליף" (פאָלקס-הילף) .לאָנדאָן אין אויף דער
פאַרזאַמלונג ניט געווען .ער איז ר אין וואַשיננטאָן ,דאָס איזן דעמאָלט געווען
זיין ערשטער טערמין אַלֵּס קאָנגרעסמאַן .ווען עס איז געקומען צו דער פראַגע,

וער עס זאָל זיין פּרעזידענט פון דעם פיפכם רעליף" ,האָב איך ,דורכריידנדיק
פּריוואַט מיט שלום אַשן ,פאַרגעשלאָגן מאיר לאַנדאַנען פאַר דעם פּרעזידענט,
ערשטנס דערפאַר ,װאָס זיין נאָמען אַליין איז זייער וויכטיק פאַר דעם דערפאָלג
פון דעד אונטערנעמונג ,און צווייטנס ,אַז אויב ער װעט עס אָננעמען ,זיינען מיר
זיכעד ,אַז ער װועט זיך אַרײנװאַרפן אין דער אַרכעט מיט אַלע זיינע גרויסע כוחות,
און דיאַרבעט װועט אַװעקגײן אַ גאַנג

|
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צ ליב אים האָב איך זיך געמווט

הראָט דעם ערנאַמט אָנגענומען ,אָבער
ע
צודיקציען פון אָט דער נאגאַנצער רבע א וֹ דאָס האָט פּאַסידט

דיקן אופן.

אויף דעם פאָלג-

:

אין אַ געוויסן אָוונט איז צונויפגערופן

געװאָרן אַ מיטינג פון דעם ,פּיפּלס

רעליף" .איידער דער מיטינג האָט זיך אָנגעהויבן ,האָב איך פּריװאַט געהאַט א
שמועס מיט פֿאַנדאָנען און אים געזאָגט ,אַז איך ניי ריידן אויפן מיטינג קען
דער ,דזשאינט דיסטריביושן קאָמיטע" ,מיט ועמעס האַנדלונג אין אַ געוויסער
באַציאונג איך בין דעמאָלט געווען ניט צופרירן.
זאָגט צו מיר לאָנדאָן --- ,ווייל איך
 --איך על אייך ניט לאָזן ריירן,בין איבערצייגט ,אַז איר װועט מיט אייערע רייד שאָדן טאָן דעם ,פּיפּלס רעליף.
ער איך שוין אין כעס אוֹן זאָג צו אים:
 --װאָס הייסט איר װעט מיר ניט לאָזן ריידן ? איר מענט זיך טראַכטןוי איר ווילט ,אָבער איך טראַכּט אַנדערל
 --וואויל ,איר װעט ניט ריידן ! --דאָס וועלן מיר שוין זען --- ,האָב איך געענטפערט ,און איך בין אַוֹעקפון אים שטאַרק ברוֹגו.
ווען דעֶר מיטינג האָט זיך געעפנט האָבן אַלע געזען ,װי איך בין געװען
איינער פון די ערשטע ,װאָס האָבן פאַרלאַנגט דאָס װאָרט
האָט ער אַלעמען געלאָזט ריידן ,אָבער מיך האָט ער נים ,געזען?.
איצט האָב איך פאַרלאַנגט דאָס װאָרט אויפן קול ,אָבער לאָנדאָן האָט מיך
פּונקט אַזױ װייניק ,געזען" װי ,געהערט" .דאָ האָט זיך אויפנעהויבן אַ שטאַרקער
.
טומל פון פּראָטעסטן.
לאַנדאָן אין ,אָבער ,געבליבן גאַנץ רואיק אוֹן האָט דערקלערט ,אַו לויט
די כללים פון פּאַרלאַמענט ,האָט ער ,וי אַ פאָרזיצער ,דאָס רעכט מיך נים צו
זען און ניט צו הערן ,ווען ער וויל ניט .און אַז ער וויל סיך ניט הערן און זען,

ווייל ער ווייסט וועגן װאָס איך וויל ריידן ,און ער מיינט ,אדַאזָס װעט שאַטן
נאָך גרעסער

און אין דעם

דעם ,פּיפּלס רעליף" .איצט איז דער טומל געװאָרן
טומל איז דער מיטינג געשלאָסן געװאָרן.
אין אַ פּאָר טעג נאָך דעם מיטינג ,האָב איך זיך געטראָפן מיט קאַנראָנען
און מיט זיין סאַרקאַסטישן שמייכ? האָט ער מיך געפרעגט:
 -נו ,האָט איר גערעדט? און איך זאָג אייך ,איר האָט ווירקלעך ניטגעטאָרט ריידן ,און ווייסט איר נאָך װאָס ,עס װאָלט געווען גלייכער פאַר דעם
פּ,יפּ9לס רעליף" ,ווען איר קומט גאָרניט צו די מיטינג
איך האָב אָנגענומען זיין עצה .דאָס אין געווען .דער לעצטער מיטינג סון
פּ,יפּלס רעליף" ,אויף וועלכן איך בין געווען.
מיר אין ניט באַקאַנט איין פאַל ,וען לאָנדאָן האָט ניט גענומען ערנסט
דאָס ,װאָס

ער האָס

גערעדט

און געטאָן .דערפאַר

נעמאַכט גאָר אַ שטאַרקן איינדרוק אויף מיר.

האָט

|

די פאָלגנדיקע

פּאַסירונג

|

דאָס איז געווען דעמאָלסט ווען װולאַדיפיד כורצעוו איז געקומען אַהקער אין

ש.
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יאַנאָווסקי

די עװאָלענקא-אַנגעלעגנהייט .די צייט דעמאָלט פאַר רוסלאַנד איזן געווען זייער אַ
טרויעריקע

נגעשטימט

און װאָס

שייך

מיר,

בין

איך

בנוגע רוסלאַנד .פון אַ פּריואַטן

דעמאָלט

נעשפּרעך,

זייער

געווען

פּעסימיסטיש

װאָס איך האָב צו יענער

צייט געהאַט מיט לאָנדאָנען ,האָב איך געוואוסט ,אַזן ער איז כמעט אין דער
זעלביקער מיינונג.
לכבוד בורצעוון האָט מען פאַר זיין אַװעקפאָרן אַראַנזשירט אַ קליינעם
באַנקעט ,אויף וועלכע עפ זיינען אויך נעווען לאָנדאָן און איך .ווען עס אין
נגעקומען מיין ריי צו זאָנן אַ פּאָר װוערטער ,האָב איך אויסגעדריקט מיין פּעסי-
מיסטישע שטימונג אין שייכות צו רוסלאַנד.

מיין רעדע איז דעם אָנװעזנדיקן עולם שטאַרק נעפעלן געװאָרן .נאך מיר
האָט גענומען דאָס װאָרט לאַנדאָן .איך האָב דערװאַרט ,אַז ער װועט מיך אונטער-
שטיצן ,צו מיין נרויסער איכערראשונג האָט ער געהאַלטן אַ נאָר פלאַמענדיקע

|

רעדע און איז געװאַלדיק אַּלאָדירט געװאָרן,
איד האָב אים ניט נעקאַנט פאַרשטיין .איך האָב אים באַשולדיקט ,אַז ער
און איך האָב
איז נאָר אויסן געווען צו כאַפּן אַפּלאָדיסמענטן אויף מיין השבון,
אים עס פאָרנעװואָרפן ,וויסנדיק אַז ער האָט עס ניט געקענט מיינען ערנסט.
 -יא  --האָט ער מי -געענטפערט -- ,איך האָב עס געמיינט אין דעםמאָמע; נט ,ווען איך האָב גערעדט מיט מיין נאַנצן האַרצן .איר אין אייער רעדע האָט
שוין איבערגעכאַפּפּט מאָס .מיט אַזאַ שטימונג וי אייערע ,איז כאָטש לֵיינ זיך
און שטאַרב .דאָס טאר מען ניט דערלאָזן ,אונטער די ערגסטע אומשטענדן ,וי
פּעסימיסטיש מיר אַלֵיין מעגן זיך פילן ,טאָרן מיר אָבער עס ניט אויסדריקן פאַר
אַנדערע כדי ניט אָפּצושנײדן די פלינלען ,ביי די יעניקע װאָס האָפן ,שטרעבן

און האַנדלען .און װוער ווייפט ,אויב עס װעט זיך באַלד ניט אויסלייטערן אין

רוסלאַנד,

=

|

און צו לעצט נאָך איין קליינע כאַראַקטעריסטיק.

מיר זיינען זיך צוזאַמענגעקומען אין אַ פּריװאַט-הױז ,כדי זיך דורכצוריידן
ועגן אַ געוויסער יוניאָן-אָנגעלעגנהייט .ווען די דיסקוסיע וועגן דעם ,איז געווען
צום ענד ,און עס איז געווען נאָך גאַנץ פרי אַװעקצוגיין ,האָט איינער פון די
אָנוועזנדיקע פאָרגעשלאָנן אַ פּינאָקל.

=

לאָנדאָן האָט ליב געהאַט דאָס שפּיל ,וי אויך שאַך ,כאָטש ער האָט זִיך אין

ביידע ניט זייער שטאַרק אויסגעצייכנט .און ניט אויסנעצייכנט האָט ער זיך דער-
פאַר ,ווייל אין די ביידע שפילן האָט ער ליב געהאַט צו ריזיקירן .דאָס איז געווען
פאַר אים די צוציאונגס-קראַפט אין די ביידע שפּילן .און דערפאַר איז ער זעלטן
סיי אין שאַך און סיי אין קאָרטן אַרױסגעקומען אגַעווינער .אָבער דאָס האָט אים
גאנץ װייניק געאַרט ,אבי נאָר פאַר דעם מאָמענט איז דער צוג געווען אַ שאַרפ-
זיניקער און איז פאַרבונדן מיט אגַעוויסער ריזיקע,
יענעם אָװונט איז ער געווען גאָר גאווטיפגעלייגט ,און האָט גענומען גאָר
גרויסע ריזיקעס ,און דאָך האָט ער אין די מערהייט פאַלן געוואונען.
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געשפּילְט האָט מען אין מזומנים ,נאָד יעדער איינער האָט געהאַט אַ געוויסע
צאל ,טשיפּס" ,װאָס האָט רעפּרעזענטירט מיט זיך געלט ,אַזױ אַז כיים סוף פון
שפּיל זאָל דער געווינער קריגן אין כאַר געלט ואָס אים קומט פוֹן די ואָס האָבן
פאַרלאָרן ...
ווען די שפּיל האָט זיך געענדיקט ,האָט לאַנדאָן צונעכאַפּט די קופּקעלעך
,שיפּס? װאָס זיינען געלענן פאַר יעדן ,האָט צונויפנעמישט זיי אין איין הורבע
ט
|
און האָט געפרענט:
 --קענט איר מיר איצְט זאָנן ,ווער עס האָט געוואונען און ווער עס האָטפאַרלאָרן,
איך גלייב ,אַז עס זיינען בשעת מעשה געװוען עטלעכע װאָס האָבן אויה
אים שטאַרק פאַראיב? געהאט .מיר ,אָבער װאָס איז געווען איינער פון די ,ואס
האָכן פאַרלאָרן --- ,איז זייער שטאַרק געפעלן נעװואָרן זיין ש,פּאַס?.
און װוי אין דעם פֿאַל ,אַזױי שטענדיק :נעלט האָט אַבסקאָלוט קיין ראָלע ניט
געשפּילט אין זיין לעבן .אין דער הינזיכט איז ער ,מיט זיין גאַנצן טיפן פאַר-
שטאַנד און מיט זיין גרויס נעפי? פאַר דער וירקלעכקייט ,וי ער האָט עס
אַרױסנגעויזן אין אַלע זיינע אויפטואונגען פאַר די יוניאָנס און אין אַנדערע
קהלשע אונטערנעמוננען ,געווען דער אומפּראַקטישסטער מענטש פון אַלע ,מיט
וועמען מיר איז אויסגעקומען צו טרעפן זיך אין דער באַװענוננג.
מאיר לאָנדאָן איז נעשטאָרבן

דעם 7טן יוני ,6291

אַ פּאָר וערטער וי אַפאַררעדע צו שעלליס
די מאַסקע פואןַנאַדכיע?
רייע געזעלשאַפּטײ ,פּעברואַר .)0193 --
ו,
פ

וועגן שעללין אַלֶּס מענטש און פּאֶָעט קענען מיר דאָ זיך ניט צו פיל אֶפַּי
שטעלן ,אפשר אַן אַנדערש מאָל .גענוג װעט זיין צו זאָגן ,אַן שעללי אין געווען
אַ באַוואונדערער און שילער פון ווילליאַם נאָדװין ,װאָס וועדט מיט רעכט באַ-
טראַכט ,פאַר דעם פאָטער פון אַנאַרכיזם .מים זיין גאַנצן האַרצן בין צו דער
לעצטער מינוט פון זיין קורצן לעבן  ---ער איז אין נאַנצן אַלט געווען  92יאָר ,ווען

ער איז דערטרונקען געװאָרן אויף אַ ים-רייזע אין איטאַליע  ---איז שעללי געווען אַ
און אַ ליידנשאַפטלעכער

ליבהאָבער

פון פֿאַרטײידיקער

האַסער פון דעספּאָטיזם
פון פרייהייט,
כמעט איַאָרהונדערט אין שוין אַװעק זינט שעלליס טויט ,אוך ,כאָטש אין
דער גרויסערר וועלט פון ליטעראַטור און קונסט אין שעללי אָנערקענט פאַר איי-
נעם פון אירע גרעסער מייסטער ,האָבן אים דאָך די הערשנדיקע פֿאַכטן בין הייג"
טיקן טאָג ניט מוחל געווען זיין רעבעלישן גייסט ,זיין פריי רענקען ,זיין ליבע
צו די אונטערדריקטע אוןזיין האַס צו די אונטערדיקער.
שעללי אין געבאָרן געװאָרן אין  2971און איז געשטאָרבן אין  ,1281דאָס
איז איינע פון די אינטערעסאַנטסטע פּעריאָדן פון דער געשיכטע אין איראָפּע.
עס איז געווען די עפּאָכע פון דער גרויסער פראַנצויזישער רעװאָלוציע .עס איו
געווען די צייט ,ווען גאַנץ אײראָפּע האָט געפירט א מלחמה קעגן נאַפּאַלעאָנען,
ביזן זי האָט זיך געענדיקט מיט דעם ,װאָס אָט דער מערקווירדיקער מענטש א
אויף אייביק פאַרשיקט געװאָרן .אויף דעם אינזל סט .העלענאַ.
אָט די מלחמות האָבן אָפּנעקאָסט ענגלאַנד אַ שלל מיט גאָלד ,פאַר אָט די מלח-
מות האָט געמוזט דאָס ענגלישע פאָלק שטאַרק בלוטיקן .עס האָט געליטן פון
אַ שרעקלעכן יאָך פון פאַרשיירענע שטייערן ,אכַראָנישער הונגער האָט געהערשט
אין ענגלאַנד; אַזױ ,אַז די געשיכטע אין יענער צייט אין עננלאַנד איז געווען אַ

שרעקלעכע .די אַרבעטער האָבן רעבעלירט ,האָבן געמאַבט דעמאַנסטראַציעס ,און

די רעגירונג האָט געענטפערט אויף דעם מי תליות .די אַרבעטער האָבן דאַמאָלס
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באַגעננט יעדע נייע אַנטדעקונג,
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יערע נייע מאַשין מיט אַ גנעפיל פון דער העכס-

טער פיינדשאַפט .דאָס איז אויך פאַרשטענדלעך ,ווען מען דערמאָנט זיך ,אַז אין

יענער צייט
דעם עלנט
באַרױבנדיק
זייער צאָרן

פון
נאָך
זיי
צוֹ

די פּאָעמע
ווען עס איז צו

שרעקלעכער אָרעמקייט האָט די נייע דערפונדענע מאַשין נעמאכט
גדעסער ,אַרױסװאַרפנדיק טויזנטער אַרבעטער אויף דער נאָס און
פון זייער לעצטן ביסן ברויט .די אַרבעטער האָבן אױסגעלאָזן
די אומשולדיקע מאַשינען.
|
,די מאַסטע פּון אַגאַרכיזסי איז אָנגעשריבן געװאָרן פון שעפלין,
אים אָנגעקומען אין איטאַליע ,די נייעס פון דער אַזױי גערופענער

מאַנטשעסטער-שחיטח.

דאָס איז געווען אין מאַרץ ,8181 ,שוין אין אֶנהייב פון

אָם דעם יאָר אין אין לאָנדאָן ביי דער דערעפענונג פוֹן פּאַרלאַמענט
י
אַ פאָלקס-אויפשטאַנר ,דער פּרינץדרעגענט ,פאָרנדיק צו דעם הו ז
איז אויסגעפייפט געװאָרן ,די פּאָליצײ האָט באַהױפּט ,אַן עמיצער
פון אַ ביקס אויף דעם פּרינץ ,און האָט נעמאַכט אַ ווילד-בלוטיקע

אױיסגעבראָכן
אֶוו פֿאָרדס,
האָט געשאָסן
אַטאַקע אויף

דער מאַסע .אַ סך מענטשן זיינען געטייט און פאַרוואונדעט געװאָרן .דעמאָלט
האָט פּאַסירט אין מאַרץ דער אַרבעטער-אױיפשטאַנד אין מאַנטשעסטער .אומ-
צופרידענע אַרבעטער האָבן זיך אין אַ גאַנצער מאַסע געלאָזן גיין קיין לאַנדאָן.
זיי זיינען געשטערט געװאָרן אין זייער מאַרש דורך דעם מיליטער ,װאָס האָט

געמאַכט אַ שרעקלעכע בלוטבאָד,
דער

לייענער

|

וועט שוין אַליין זען פון אָט דער פּאָעמע ,אַז וי גרויס

/עס איז געווען זיין ליבע צו פרייחייט,

אַזױי שטאַרק

האָט שעללי

געהאַסט

יעדע

פאָרמע פון געװאַלט .דער לייענער װעט אויך זען ,אַן ער באַנוצט דאָס װאָרט

אַנאַרכיע אין אַ שלעכטן באַטײט .אוֹיך װעט דער לייענער זען ,אַז ער אין אין

זיין טעאָריע פון קאַמפף קעגן טיראַניע אַן אמתער טאָלסטאָיאיסט ,אַ ,נאָן-דעזיס-
טענט" .דאָס איזן אויך קיין וואונדער ניט ,ווען מער דערמאַנט זיך ,אַז ער אין

געווען אַ תלמיד פון װיליאַם נאָדװוין ,װאָס כאָטש ער אין געווען אַן אויסגע-
שפּראָכענער אַנאַרכיסט ,האָט ער אָבער ניט גענלייבט ,אַז פרייהייט קען אויס-

געקעמפט ווערן דורך געװאַלד,

יי
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יעדעד אײַנער מעג האָבן וועלכע מיינונג ער װויל ועגן בערנאַרד שאָון
 --װאָס איז אַלְט געװאָרן די טעג זיבעציק יאָר  --וי אַ שריפטשטעלער ,װייקריטיקער ,אַ דראַמאַטורג און אַן עסייאיסט .איך ,פון מיין זייט ,האַלט אים פאַ-

איינעם פון די גרעסטע ,װיציקסטע און בריליאַנטסטע שריפטשטעלער פון אונד"
זער צייט ,אָבער איך װעל זיך שטאַרץ ניט קריגן מיט איינעם ,װאָס האָט אין

דער הינזיכט אַן אַנדער מיינונג װעגן אים.

/

אין בין אָבער זיכער ,אַז אין דעם פּרט פון מוט צו
איינער האַלט פאַר גערעכט און גוט ,אין דעם פּרם פון
װאָס עס קענען זיין די רעזולטאַטן פאַר זיינע פּערזענלעכע
פּרט פון אַרױסזאָגן זיינע מיינונגען פריי און אֶפן ,האָט

|

קעמפן פאַר דעם װאָס
ניט פילן קיין מורא,
אינטערעסן ,אין דעם
נים שאָן צו זיך קיין

גלייכן אין דער גאַנצער שרייבערישער וועלט .זיכער איז ניטאָ קיינער װאָס זאָל

אים איבערשטייגן אין דער הינזיכט.

|

פֿאַר בערנאַרד שאָו איז זיין פּען תמיד געווען אַ שווערד ,מיט וועלכער ער
האָט שטענדיק געקעמפט פאַר דעם װאָס ער האָט באַטראַכט פאַר גוט ניט בלויז

טאַר זיך ,נאָר פאַר דער גאַנצער מענטשהייט,

|

:

אַלֵיין אַ שטאַרקער אױסנעשפּראָכענער אינדיװידואַליסט ,וי דאָס קען נאָר
אנדערש ניט זיין דער פאַל מיט אַן אמתן קינסטלער ,איז אָבער שווער אנצואװוייזן
אויף איינעם פון די שריפטשטעלער פון אונדזער צייט ,װאָס זאָל זיין מער דורכ-
געדרונגען מיט דעם געדאַנק פאַר אַלגעמײנעם וואוילזיין ,װוי דאָס אין בערנאַרד
שאָן,
|
אין דעם זינען איז בערנאַרד שאָו  ---באָטש זיינע מיינונגען האָבן זיך
געוויס געענדערט אין גאָר אייניקע הינזיכטן -- ,אַלץ געבליבן דער זעלביקער
סאַציאַליסט און פרייהייט-קעמפער ,װוי ער איז עס געוען ,װען ער האָם נאָך
גאָר וי אַ יונגער מאַן ,זיך דערקלערט פאַר אַ סאַציאַליסט און איז געווען איינער
פון די גרינדער פון דער באַרימטער ,פאַביאָן-געזעלשאַפּט" ,װועמעס היסטאַריי
שער באַטײיט פאַר דער אַנטװיקלונג און איינפלוס פון דעם ענגלישן סאָציאַליזם
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כפרט און פון דער ענגלישער
עטװאָס וויסן ניט אָפּלייקענען.
און אָט די שטאַנדהאַפטיקײט זיינע ,וי אויך זיין העכסט וויציקע און שאַרם
צונג און פ דער אים נעמאַכט פאַר אַ גרויסער אינטערנאַציאַנאַלער פינור ,מיט
וועמענס מיינונג די גאַנצע ציוויליזירטע וועלט רעכנט זיך,
און כאָטש בערנאַרד שאָו האָט שוין דערגרייכט דעם טיפן עלטער ווען אַ סך
אַרבעטער-באַװענונג

בכלל,

װועט

קיינער

מיט

מענטשן טראַכטן ,אַז עס איז געקומען די צייט זיך אָפּצורוען און אֶפּרוקן זיך
אין אַ זייט ,דאָך איז ער ,לויט מיין מיינונג ,נאָך אַלץ אַזױ יונג און קרעפטיק
און שניידנדיק ,װוי ער אין עס געווען אין זיין כעסטער יוגנט .מער נאָך ,מיר
דאַכט זיך ,אַז זיינע בעסטע דראַמען און זיינע עסייען האָט ער אָנגעש-יכן ערשט
גניט

קאַנג.

דעד שדיפטשטעלער און דענקעד ישדאל זאַנגװיל
31טער
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אויגוסט

דער נאָר װאָס און נאָר צו-דפרי-פאַרשטאָרבענער ישראל זאַנגװיל האָט מיר
צו פיל גייסטיקן נענוס פאַרשאַפט ,אַז איך זאָל קענען אין גאַנצן פאַרשוייגן

דעם פאַקט פון זיין טויט,

|

|

איך מוז כאָטש בלוין מיט אַ פֹּאָר ווערטער אויסדריקן מיינע געפילן פון
דאַנקבאַרקײיט צו דעם שריפטשטעלער ,װאָס האָט מיך אָפט געמאַכּט אַזו
האַרציק לאַכן אַדאַנק זיין שאַרפן וויץ און נאָך אָפּטער מיך געמאַכט זיך צו
פאַרטראַכטן טיפער און שטאַרקער ווענן דעם מענטשלעכן שיקזאַל.
איך נעדענק נאָך זייער גוטיװאָס פאַר אַ שטאַרקן איינדרוק עס האָט אויף
|
ְ,ענִיג פון די ש1טרערסי ,ווען ער האָט זיך נאָך נעדרוסט
מיר נעמאַכט זיין כ

,הי איידלער" און וי אַזױ איך האָב מיט
אין דעם ענגלישן חודש-זשורנאַל ט
אמתער אומגעדולד געװואַרט יעדן חודש אויף דער דערשיינונג פון דעם זשורנאַל,
כדי נאָר צו לייענען די פאָרזעצונג פון אָט דעם נרויסן ווערק,
יאָ ,איך זאָנ ,עס איז אַ גרויס ווערק ,ניט נאָר צוליב דעם זעלטענעם הומאָר,
װאָס שפּריצט אַרױס פון יעדער שורה ,נאָר צוליב דעם טיפן נייסט פון מענטש-
לעכקייט וװאָס דרינגט אים דורך און דורך .פאַרשטייט ,א שנאָרער ,אַ בעטלער,
און דאָך אין ער אַרױיסנגעקומען פוֹן זאַנגװוילס מייסטערהאַנט א מענטש מיט אַ
גרויס הארץ ,מיט אַ מערקװירדיקן געפיל פון שטאָלץ און פון דער העכסטער
|
מענטשלעכע ווערדע.
צו יענער צייםט אין זאַנגװיל ,אחוץ אין זייער אַן ענגן קרייז ,זייער וייגיק
באַקאַנט געווען .ביז איך האָב געלייענט דאָס דאָזיקע מייסטערוװוערק האָב איך
נאָרניט געוואוסט ,אַז אַזאַ שריפטשטעלער עקזיסטירט נאָר ,אָבער איך האָב שוֹין

דעמאָלט געפילט ,אַז איך לייען אַ ווערק פון אַ מייסטער.
און װאָס מער איך האָב אים געלייענט אין די שפּעטערע יאָרן; זיינע  קינדער
,רוימער" ,זיינע ביאָגראַפיעס פון פאַרשיידענע
פון דער געטאָ" ,דערנאָך זיינע ט
באַרימטע יידן ,אַליץ מער האָב איך ליב באַקומען אוֹן געשעצט דעם גרויסן
שריפטשטעלער,
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און ער האָט נים אויף אַ האר פאַרלאָרן זיין חן אין מיינע אוינן ,ווען
ער האָט זיך מיט דעם גאַנצן פייער פוֹן זיין נשמה און מיט זיין גרויסן וואונ-
דערבאַרן טאַלאַנט ,װי אַ רעדנער און שריפטשטעלער ,זיך איינגעשטעלט פאַר
דעם װאָס איך האָב צוֹ יענער צייט שטאַרק באַקעמפט .עס האָט מיר נאָר וי
געסאָן ,װאָס אַזאַ מענטש מיט אַזאַ געװאַלדיקער באַנאַבונג פאַרווענדט זיינע
גרויסע כוחות אויף אַ  חלום" .שפּעטער אַ ביס? האָב איך אים בעסער פֿאַר-
שטאַנען .זיין האַרץ ,זיין גרויס האַרץ האָט געבלוטיקט פאַר אַלע װאָס ליידן און,
נאַטירלעך האָט ער סימפּאַטיזירט מיט די ,װאָס זיינען געווען פלייש פון זיין פלייש
און בלוט פון זיין בלוםט און ער האָט דעריבער זיין גאַנצן גרויסן טאַלאַנט גע-
שטעלט צו זייער דינסט.

| ...יאָ ,זאַנגװיל איז געווען אַ גרויסער שריפטשטעלער ,אָבער מער פון
אַלץ ,אַ .מענטש מים אַ גרויסן גייסט ,וועמען נאָר דער טויט האָט געקענט
צעברעכן,
|
|
יי

געט ער
(פן בוך

{,ערשטע

יאָרן פון ידישן

פרײיהייטלעכן

סאַציאַליזסי,

,8491

ו"ו

)89 78

איר דאַרפט וויסן ,אַז מיר האָבן צו דעם מאַן נעפילט די העבסטע אַכטונג.
מיר האָבן .אים נגעהאַלטן פאַר אַ שטאַרק אינטעליגענטן מענטשן .מיר פלענן אָפט
מאָל קומען אין זיין קרעמל ,װאָס ער האָט נעהאָט אין אַ ,בייסמענט" אין סאָ-
פאלק סטריט ,און מיר פלענן דאָרט זיך מפּלפּל זיין איכער פאַרשיידענע פראַגן
|
נאַנץ אָפט איז זיין װואָרט געווען דאָס אַנטשײדנדיקע װואָרט,
איך האָב זיך ניט געקאָנט פאָרשטעלן ,אַז ער זאָל ניט קומען צו איינעם פון
אונדזערע מאַסן-מיטינגען .,און איך נלייב ,אַז די אורזאַך פון זיין קומען צו

דעם מיטינג אין געווען אַ נאַנץ פּשוטער:

דער האָל (אוידיטאָריום) וואו איך

האָט געהאַלטן מיין ערשטע יידישע לעקציע ,אין געווען טאַקע אין סאָפאָלק
סטריט ,ניט ווייט פון זיין קרעמל?; און זייענדיק פרייטיק אֶװונט ניט צוֹ פאַר-
נומען האָט ער זיך אַריינגעכאַפּט אין האָל בלויז צוליב נייגעריקייט ,אָדער אפשר
מיט דער כוונה אונדז נוטמוטיק צו קיבעצן ,אויף װאָס ער אין אָפט געװען א

נרויסער בעלן,
איז אָט ,ווען ער האָט מיר געמאַכט דעם קאָמפּלימענט ,האָט ער ווירקלעך
אַריינגעלאָזן אין מיר אַ נייע נשמה .עס איז זיכער ,אַז די פּאָר לויבווערטער פון
נעטערן האָבן מיר שטאַרק געהאָלפן אין סיין וייטערדיקער טעטיקייט וי אַ
|
|
יידישער דעדנער.
און אַז איך האַלט שוין דערביי ,קאָן איך זיך ניט צוריקהאַלטן פון זאָגן אַ
פּאָר ווערטער וענן נעטערן ,דעם ניט נאָר ליבן ,נאָר אויך דעם גרויסן מענטשן,
װאָס האָט געשפּילט אַ גרויסע ראָלע אין אונדזער לעבן ,ווען מיר זיינען נאָך

געווען אַזױי יונג ,און אויך אין אונדזער אַלגעמײנער באַװעגונג.
ערשטנס

איז ער געווען ,װי מען זאָגט ,אַ מענטש

אַ נאַטור ,װאָס האָט איבערגעפלאָסן מיט ליבע צו זיינע מיטמענטשן.
האַפטיקײיט ,אפילו צו די ביטערסטע קעגענער,
איך האָב געטראָפן ביי זייער װייניק מענטשן,
וועמען איך האָב געקענט,

|

אַ זייד .דאָס אין געווען

זיין ערנ-

איז געווען ווירקלעך אַזאַ ,װאָס
אפילו צװישן די סאַמע בעסטע

זיין קרעמל אין געווען פאַר אַ סך פון אונדז די הויפּט-קװאַרטיר .דאָרט
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הא
ָבן מיר גענאָסן די העכסטע מענטשן-פריינדשאַפּט :און גאָר גערן פלעגן מיר
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ליבהאַרציקע פרוי.
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רויס האַרץ אין נעטער געווען אַ מענטש פון באַטײטנדיקער
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ַסט דעם רעלוגיעזן
אַבערגלױבן
בתכלית השנאו; און אַ באַקעמפער פון רעליגיע איז ער געבליבן
במשך פון זיין נאַנצן לעבן,
|
ער איז אויך געװ
ען אַן איבערגעציינטער קאָסמאָפּאָליט און אַ ביטערער
באַקעמפער פון נאַציאָ
נאַליזם אין אַלֶע זיינע געשטאַלטן .מיט יאָרן שפּעטער ,ווען
די יידישע פירער
פון דער סאַציאַל-דעמאָקראַטיע האָבן שלום געמאַכט מיט רע-
ליגיע  --אונטער
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ט
ימען דערצו; און שוין צוליב דעם

אַליין האָט ער זיך דערנענטערט צו די אַנאַרכיסטן.
|

ער האָט שטאַרק

ניט ליב געהאַט דעם ,פאָרווערטס?

און דעם גאַנצן אופן

פון זיין אַגיטאַציע; אָבער מער פון אַלץ דערפאַר ,ווייל ער האָט געהאַלטן פאַ-
נייטיק צו מאַכן אַלערלײ קאָמפּראָמיסן מיט דער ד
,ומקייט און רעליגיעזן אַבער-
גלויבן" פון די גרויסע פֿאָלקסמאַסן.
א
ין זיינע לעצטע יאָרן האָט ער אַ סך געשריבן פאַר דער ,פרייער אַדבעטער

שטימע?; און כאָטש מיר זיינען פּאַרבליבן די בעסטע גוטע פריינד ביז די ?עצטע

מינוטן פון זיין
לעבן; און כאָסש ער האָט שטאַרק געהאַלטן פון דער ,פּאַ"ש" וי

אַ ק
אַמפס-אין אויפקלערונגס-אָרגאַן  --דאָך ,האָט ער אין די לעצטע פאָר יאָר,
אוי
ך
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ו
מ
י
ר
ת
ר
ע
ו
מ
ו
ת
ג
ע
ה
אַט ,הלמאי איך באַקעמף ניט רעליניע און דעם

נאַציאַנאַליזם אַזױי
שטאַרק ,וי איך ואָלט עס געקאָנט און געדאַרפט ,לויט זיין
מיינונג ,טאָן.
|
י-
ר
ווען ע איז געװאָר
ן שפּעטער כמשך פון עטלעכע יאָר צייט דער פֿאַרװאַל-
טער פון דער ,
צוקונפט" ,װאָס אין נאָך דאַמאָלס ניט געוען אויף קעסט ביים
!,פאַרווערטס",
האָט ער ממש אַװעקגעלייגט דאָס לעבן פאַר דעם זשורנאַל .נאָר
אָפט האָט ער ניט גענ
ומען די שכירות ,װאָס זיינען אים געקומען ,און אין זיין
שטוב איז קוים
געווען ברויט גענוג .דאָס האָט אים גאַנץ וייניק געקימערט .זי
הויפּטזאַך אין
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אין דעמאָלס אין איר
אינהאַלט ,געווע
ן א גאַנץ אַנדערע וי די איצטיקע ,זאֶל קאָנען דערשיינען יעדן

הודש ,װאָס איז דעמאָלט געווען אַ שווערע אויפּנאַבע צו דערפיפֿן,

יאָ ,נעטער אין געווען אַ זעלטענער מענטש ,מיט פעלדזן-פעסטע
צייג
ו
נ
נ
ע
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א
ו
ן
פ
ו
?
מ
י
ט
ל
י
ב
ע
פ
א
ַ
ר
י
ע
ד
ן
א
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 .פֿאַר אונדז ,יוננװאַרג,

איבער-
איז ער

גע
ווען אַן אמתער קוואַל פון הויכן דענקען און פילן און פון אַ מוסטערהאַפּטן

לעבן אין
ניודיאָרק,

דער

דעמאַלטיקער

זייער

אומאָנגענעמער

סביבה

אין

דער
|

יידישעף

דזשערדושינסקי  --דער פאַנאַטיקע

/
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ווען איך װאָלט געקענט אויף אַ מינוט ביי זיך פּועלן ,אַז דער נאָר װאָס
פאַרשטאָרבענער דזשערדזשינסקי איז פון דער נאַטור געוען אַ בלוט-דורשטיקע
ה אין מענטשלעכער געשטאַלט .,װאָלט איך זיך נאַנץ גוט געקאַנט באַנוגענען
חי
יסניסן אויף זיין בלוטיקן אנדענק די גאַנצע תוכחה .איך װאָלט זיך גע-
מיט או
ט דעם ,װאָס צום גליק .פון דער מענטשהייט און איר שטרעבן
קענט טרייסטן מי

צו אַ מער מענטשלעכן און נאָבעלערן לעבן איז אַזאַ מאָנסטער עטװאָס גאַנץ
זעלטן.

|

,

-

ער דאָס קאָן איך ניט אָננעמען צוליב צוויי טעמים :ערשטנס ,זיינען.
אָב
ענטשן װאָס האָבן אים געקענט זייער נאָענט און זיי זאָגן עדות ,אַז
דאָ אַ סך מ
אַטור געווען זייער אַ גנוטער מענטש ,פול מיט ליבע און איבער-
ער איז פון דער נ
צו זיינע מיטמענטשן פאַר דער גאַנצער צייט ,ווען ער האָט זיך וי א
גענעבנקייט
צ אַריזם אױסגעװאַלגערט אין אַלערלײ געפענגענישן און.
קרבן פון דעם רוסישן
|
|
ווען ער איז געווען פאַרװאָגלט אין סיביר אויף קאַטאָרגע.
וקנדיק אויף זיינע אַלע שרעקלעכע ליידן ,גייסטיקע און פיזישע ,אין
ניט ק
עווען אין יענער צייט אגַנוטער הבר ,אַן אמתער איבערגעבענער פריינד,
ער דווקא ג
אַלְּיין דערװאָרבן די פריינדשאפט און די אַכטונג פין
| װאָס האָט זיך דערמיט
ַ סך איידעלע און גוטע מענטשן .דערפאַר קען גאָרניט צוגעלאָזן ווערן דע
נאָר א
מיט אַ מאָל זאָל דער גנוטער און ליבער מענטש זיך פאַרװאַנדלען אין
געראנק אַז
חיה ,וועמענס גרעסטער גענוס זאָל זיין דאָס פאַרגיסן מענטשלעך
א בייזער

און וועמענס קרבנות קענען געציילט וערן ,גאר אָן גוזמא ,אין די צענר?
בלוט

כיקער טויזנטער,

:

י

צווייטער גרונט ,פאַר װאָס איך קען ניט אַננעמען אויף א מאָמענם,
דער
קי איז פון דער נאַטור געווען אבַלוטדורשטיקע חיה ,אין דער
אַז דזשערדזשינס
פוֹן זיין פריסטער יוגנט האָט ער געווידמעט זיין לעבן צום קאַמף
פאקט ,װאָס
פאַר דעם ואוילזיי פון דעם געפּלאָגטן און פאַרשקלאַפטן
קעגן צאַריזם .און
:
|
רוסישן פֹאֶלְק,

ש ר יפ מ }
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צו פארבינדן אַזאַ מענטשן מפיֿטאַדיסטישע
װאָלט דאָס געווען

דער פאַל,

װאָלט ער גיכער

נייגונגען אאיוןממענלעך.

זיך אָפּגעגעבן

צום

דינפט פון

=צאַריזם .,אין וועלכן ער װאָלט עבונען די פולסטע באַפּרידיקונג פּאַר זיין מאָרד-

| לוסט.,

איך מוז דעריבער אָננעמען ,אַז פון דער נאַטור איז פעליקס דזשערדזשינסקי

געווען אַן איידעלער ,נאָבעלער מענטש ,און די נאָבלקייט זיינע האָט עס אים
געמאַכט פאַר אַ פדייהייטס-קעמפער .און דאָך אין עס אַ פאַקט ,װאָס קיינעף
קען ניט אָפּפרענן ,אַז א
הט
אַדע
ררצ.יק-נוטער מענטש האָט געטייט און פאַרפּי-

ניקט אין די לעצטע עטלעכע יאֶר פון זיין לעבן צענדליקער טויזנטער מענטשן;

װי זשע קען מען עס דערקלערן ?

7

|
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= איך טראַכט דעריבער ,אַז דער טויט פון דזשערדזשינסקין דאַרף ניט און
טאָר ניט אויסגענוצט ווערן פזויןינע קעגנער װוי אַ געלעגנחייט צו שילטן מיט
טויטע

קללות זיין אָנדענק .װאָס

װעט

עס

העלפן  :נאָר די געלעגנהייט

דאַרף

אויסגענוצט ווערן כדי זיך צו פאַרטראַכטן און נאָכזוכן גרינטלעך די גרויסע
סיבה ,װאָס האָט פאַרװאַנדלט אגַוטן ,האַרציק-נוטן מענטשן אין אוַוילדער חיה,
כדי דאָס צו טאָן ,מוז מען האָבן אין זינען ,אַז דזשערדזשינסקי איז אין
דער אמתן ניט געווען דער גרינדער און דער אויפהאַלטער פוֹן דער גרויזאַמער
באָלשעװיסטישער אינסטיטוציע װאָס איז באַקאַנט אונטער דעם נאָמען טשעקא.
ניכער איז ער געווען אַ געטרייער שילער און ווערקצייג פון זיין גאָט און רבין,
לענין .אויב מען קען אים ,דזשערדזשינסקין ,באַטראַכטן װי דעם אינקוויזיטאָר
און די טשעקאַ װי די אינקוויזיצע אין דער רוסישער באָלשעוויסטישער אִיבער-

קערעניש ,מוז מען מיט רעכט באַטראַכטן לענינען פאַר דעם גרויס-אינקוויזיטאָר,

און די מענטשן ,װאָס האָבן באַװיינט דעם טויט פון לענינעןאון שילטן איצט
מיט טויטע קללות דעם אָנדענק פון| דזשערדזשינסלקין ,זיינען ,מילד גערעדט ,זייער

ניט לאַניש .דזשערדזשינסקי איז ,נאָך אַלעמען ,געווען בלויז די הנט ,אס

ווערקצייג פון לענינען און פון דער נאַנצער באָלשעװיסטישער דיקטאַטוף .

-

דזשערדזשינסקי איז געווען .,לויט מיין מיינונג ,דער בו ?טסטער אויִקדרוק

פון דער באָלשעװיסטישער דיקטאַטור .ער ,וי אַלֶע אַנדערע גענאָסן זיינע ,זיינען

געווען און אַ סך פון זי זיינען עס נאָך איצט ,באַהערשט פון אַן אידעע-תיקס,
פנן אַ שרעקלעכן פֿאַנאַטיזם ,װאָס איז דער סאַמע פונדאַמענט אויף וועלכן די
גרויסע טראַגעדיע פוֹן דעם נאַנצן רוסישן פאָלק איז געבויט.

-

|

דזשערדזשינסקי ,וי אַלֶע זיינע .חברים ,זיינען ;ערשטנס באַהערשט געװאָרן

|

פון .מדשעםונחדיקן געדאַנק ,אַז זיי זיינען די איינציקע אין דער גאַנצער וועלט,
װאָס האָבן ענדלעך דערגרונטעװועט דעם ריכטיקן אמת ,און אַז זיי זיינען עם

באַרופן אַרויסצופירן די גאַנצע מענטשהייט

פון איר פינצטערניש אין וועלכער

זי בלאָנדזשעט.
יי
י-
 פּונקט װוי .דער רעליגיעזער- .פאַנאַטיקער גפייבט ,אַז זיין| גפויבן איזן דעראיינציק ריכטיקער .,און אַז אַלע ,װאָס גלייבן אַנדערש דאַרפן פאַרטוליקט ווערן,

יאַגאָווסקי

ט.
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אַזױ אין אויך געווען דער פאַל מיט
שיקזאל זיינען אַרינגעפאַלן.

אַזא

משוגעת

מוז נאַטידלעך

די אין וועמעס

מאַכט

רוסלאַנד

פירן צו א פאַרניכטונגס-קאַמף

און איר

אַלע

קעגן

אַנדערשגלײביקע און פּונקט ,וי די רעליניעזע פאַנאַטיקער פון די פינצטערסטע
צייטן אין דער מענטשלעכער געשיכטע האָבן באמת געגלייכט ,אַז בראָטנדיק אויף
זייערע שייטערהויפנס די אַפּיקורסים ,טוען זיי די גרעסטע זאַך ,װאָס זיי קעגען
נאָר פאַר זייער גאָט ,פּונקט אַזױ האָבן אונדזערע באָלשעוויסטישע פֿאַנאַטיקער
נעגלייבט ,אַז די פאַרניכטונג פון די צענדליקער טויזנטער װאָס דענקען אַנדערש
וי זיי ,איז דאָס גרעסטע װאָס זיי קענען אויפטאָן פאַר זייער נאָט ,דעם קאַמוניזם
בפרט ,און פאַר דער רוסישער רעװאָלוציע בבלל ,ניט זעענדיק און נים באַמער"י
קנדיק אין זייער שרעקלעכן פאַנאַטיזם ,אַז מיט אַלֵץ װאָס זיי טוען ,גראָבן זי

אַלץ טיפער און טיפער דעם קבר פּאַר דער רוסישער רעװאָלוציע.

ווילדן
אַרונ-

דזשערדזשינסקי און זיינע חברים זיינען געווען באַהערשט פון דעם
געדאַנק ,אַז מע קען איבערבויען די מענטשלעכע געזעלשאַפטפון אויבן
טער; און גאַנצע ימים מענטשלעכע בלוט איז פאַרגאָסן געװאָרן איידער זיי האָבן
אייננעזען זייער שרעקלעכן טעות ,און איך בין נאָך גאָרניט זיכער אַז זיי האָבן
שוין איצט איינגעזען די ווילדקייט און די אוממעגלעכקייט פון דעם געדאַנק.
װאָרעם דעם פאַקט איז ,אַז די דיקטאַטור אין רוס;אַנד עקזיסטירט נאָך אַלץ אין

איר פולער געװאַלט ,און דאָס איז דעד בעסטער באַװייז ,אַז דער געדאַנק ,אַן מע
אַרונטער,

לעבן פון אויבן אויף
קען איבערבויען דאָסק געזעלשאַפטלעכע
לעכט נאָך נאַנץ שטאַרק אין די קעפּ פון די רוסישע איצטיקע הערשער.
דזשערדזשינסקי און זיינע חברים זיינען געווען איבערצייגט ,אַז דער איינצל-
נער מענטש איז פון גאָר אַ קנאַפּן באַטרעף ,און אַז ניט דעד שטאָט עקזיסטירט
פֿאַר דעם גליק און וואוילזיין פון דעם איינצלנעם מענטשן ,נאָר ד
אעירינצלנער
עקזיסטירט פאַר דעם שטאַט .מוסאָליני ,דער פאַשיסטישער דיקטאַטאָר ,אין באַי
הערשט פון דער זעלביקער משונעת ,און אויף דעם גרונט בושעװועט ער עס אַזי
און צעטרעט יעטוועדעד מענטשלעכע רעכט און פרייהייט ,פאַר וועלכע מיליאָנען
און מיליאָנען מענטשן האָבן זייערע לעבנס געאָפּפעדט אין משך פון פיל זיורות.
| = דאָס זיינען מענטשן װאָס זיינען געשלאָגן פון בלינדקייט און זעען ניט די

ביימער צוליב דעם װאַלד; מענטשן װאָס ווילן ניט פאַרשטיין ,אַז עס אין אַן
אומזין און אַן אַבסאָלוטע אוממענלעכקייט צו דענקען פון אַ װאַלד ,ואו די
ביימער זיינען אויסגעהאַקט.
יעזוס קריסטום האָט אין איינער פון זיינע דרשות אויסגעדריקט דעם ריכ-
טיקן געדאַנק ,אַז ניט דער מענטש איז באַשאַפן געװאָרן פאַרן שבת ,נאָר דער

שבת פאַרן מענטשן=) אָבעד אונדזערע מוסאָלינים זיינען נאָך אַלִין באַהערשט פון
)+

רעדאַטטאָ.

דער

ײדישטער

געדאנט

האָט

באַהױפט

טײך איז דער שבת איבערגעגעבן געװאָר ,א
י

געגעבן געװאָרן צו שבח

(מכילתא,

פרשהי

דאָס

טיגענע.

צן

איר זײט ניט איבערי

כי תצא").

'

ט ר יפ ט}
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דע
ם שרעקלעבן פאַנאַטיזם ,אַז דער מענטש אין באַשאַפּן געװאָרן פאַר דעם ,ואס
זיי
ר
ו
פ
ן
א
ָ
ן
ש
ב
ת
,
פ
א
ַ
ר
ז
י
י
ע
ר
ק
א
ָ
מוניזם ,פאַר זייער פאַשיזם ,און אַז יעדער וואָם
אי
ז
,
ח
ל
י
ל
ה
,
ק
ע
ג
ן
ז
י
י
ע
ר
ג
א
ָ
ט
 ,איז פאַרדאַמט און מון אומנעבראַכט וערן.
א
ו
ן
צ
ו
ד
ע
ם
א
ַ
ל
ע
מ
ע
ן ניט נאָך צו דעם פינצטערן גלויבן ,אַן מיט געװאַלד

קען מען אַלֵץ אויספירן און ,נאָך מער ,אַז אַן געװאַלט קען מען קיין זאַך ניט

אויספירן ,א
ון איך וועם פאַרשטיין ,וי אַזױ דזשערדזשינסקי האָט געקענט וערן
אַזא
ַ שרעקלעכער מאַנסטער ,װאָס זיין מענטשלעך האַרץ איז פאַרװאַנדלט געװאָרן
אין שטי
ין ,ווען עס האָט זיך ,לויט זיין פאַנאַטישן גלויבן ,געהאַנדפט וועגן ראַ-
טעווען די רוסישע רעװאָלוציע.
עס גיי
ט אַרום אַ קלאַננ ,אַז דזשערדזשינסקי אין ניט געשטאָרבן מיט אַ
נאַטירלעכן
ט
ו
י
ט
,
נ
א
ָ
ר
א
ַ
ז
ע
ר
א
י
ן
ב
א
ַ
נ
א
ַ
נ
ג
ע
ן
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מ
א
ָ
ר
ד
,
ו
וייל ענדלעך האָבן
זיך געע
פנט זיינע פאַרבלענדעטע אוינן ,און די שאָטנס פון די צענדליקער טוי-
זגטער,
װ
א
ָ
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ר
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ָ
ט
ג
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ט
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ר
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א
ָ
ר
ד
ן
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יט אַזאַ גרויזאמקייט

פּאַרפּײַניקט ,האָבן אים ניט צו רו געלאָזט,

עס זא
ָל הייסן ,אַז ענדלעך האָם ער איינגעזען ,אַז גאַנץ אומזיסט האָט ער
פאַרנאָסן י
מ
י
ם
מ
ע
נ
ט
ש
ל
ע
ך
ב
ל
ו
ט
.
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ז
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י
ט
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ט
ער ניט געראַטעװעט די רוסישע
רעוואלוציע
,
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ר
ד
ע
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ז
אַמען מיט די הונדערטער טויזנטער
װאָס ער
ה
א
ָ
ם
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ו
מ
ג
ע
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ר
א
ַ
כ
ט
.
ו
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י
י
ס
א
י
ך
ג
יט ,צי דאָס אין טאַקע אמת ,אָבער אויב
דאָס װא
ָ
ל
ט
ו
ו
י
ר
ק
ל
ע
ך
א
ַ
ז
ױ
ג
ע
ו
ו
ע
ן
,
װאָלט עס געווען די שרעקלעכסטע טראַגעדיע,
און דז
ש
ע
ר
ד
ז
ש
י
נ
ס
ק
י
װ
א
ָ
ל
ט
ג
ע
ק
ע
נ
ט
ב
אַטראַכט ווערן פאַר דער טראַגישסטער פי-
גור אי
ן
ד
ע
ר
נ
א
ַ
נ
צ
ע
ר
ר
ו
ס
י
ש
ע
ר
מ
ה
ו
מה.
א
ָ
ב
ע
ר
ע
ס
א
י
ז
ש
ו
ו
ע
ר
צ
ו
ג
ל
י
י
ב
ן
אין דער השערה ,ווייל דאָס כאַראַקטערים-
טישע
אין פאַנאַטיזם איז דאָס װאָס דער פאַנאַטיקער וועדט אַלץ שטאַרקער ,ניט

קוקנדיק אויף דעם װאָס אַלץ אַרום שרייט ,וי פאַרבלענדט ער אין,

|

ד
אָס כאַראַקטעריסטישע אין דעם פאַנאַטיקער איז דאָס ,װאָס ער גלייבט,
וויי? ע
ס
א
י
ז
א
ַ
ז
ױ
א
ומזיניק .דערפאַר האָבן אַ גאַנץ קנאַפּע ווירקונג אַרנומענטן
אויף
ד
ע
ם
ב
ל
י
נ
ד
ן
פ
א
ַנאַטיקער,
ווים מיט דעם פאַנאַטיקער קען מען גאָרניט.

אַרגומענטירן. ..

-י

רעניש,.

יי

איך
בין ...זיכער אַז דזשערדזשינסקי אין געשטאָרבן דער זעלביקער
משונהדי
ק
ע
ר
פאַנאַטיקער וי ער איז געווען די אַלֶע שרעקלעכע יאָרן ,זינט ער האָט
אָנגעהוי
ב
ן
צו שפּילן זיין בלוטיקע ראָלע אין דער באַלשעוויסטישער איבערקע-
ער איִן געשטאָרבן דער זעלביקער פאַנאַטיקער ,ניט אַכטנדיק אויף דעם ,װאָס
פאַ
ר יעדן מיט אָפענע אויגן האָט ער זיך אַרױסגעװיזן מיט זיין גאַנצן טעראָר אַ
שרעקלעכער דורכפאַל,
|

אַזאַ פינצטערע און שרעקלעכע נבורה האָט דער פֿאַנאַטיזם.

װאָס מיר מוזן טאָן אין צו זען מיט אַלע אונדזערע כוֹחוֹת זיך ראַנגלען
קעגן דעם שרעקלעכן מאַנסטער פֿאַנאַטיזם ,װאָס אין בכוה צוֹ פאַרװאַנדלען זי
בעסטע און די איידלסטע אין ווילדע חיות.
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|

|

יאַנאָווסקי

יאָ ,פון דעם שרעקלעכן ביישפּיל פון אַ דזשערדזשינסקין און פון זיין גאַנצן
לעבן ,מוזן מיר לערנען ,אַז דער מאָנסטער-פאַנאַטיזם נגעפינט פאַר זיך אַ פּלאַץ
ניט נאָר אין דער אָדער יענער רעליגיע ,נאָר אויך אין די איידלסטע באַװעגוננען,

װאָס זייער צי?ל איז צו באַפּרײיען די מענטשן פון אַלע זייערע צרות און פון אַלע
קייטן אין וועלכע זיי זיינען געשמידט...
אין דער באָלשעװיסטישער באַװעגונג און אין אַלע אַנדערע באַװעגונגען
פאַרפעסטיקט זיך דער ווילדער משונהדיקער גלויבן ,אַז זי האָט דעם שליס? צו
דעם איינציק ריכטיקן אמת .אין דער באָלשעוויסטישער באַװועגונג איז פאַרשקלאַ-
פונג פון דעם איינצלנעם צו דער פּאַרטײ ,צום כל? ,אוױיסגעװאָקסן צו אַ גרונט-
פּרינציפּ ,אין איר ,מער װוי אין אַלֶע אַנדערע באַװענגוננען איז אויפנעהויבן גע-
/װאָרן צו אַ טוגנט דאָס פאַרלוימדן ,לינן זאָנן ,מאָרדן ,ווען עס האַנדלט זיך וועגן

באַפּעסטיקן איר ממשלה .אין איר און נאָר אין איר האָט זיך געקענט אַנטװויקלען
אַזאַ גרויסצוניקער מערדער ,וי דאָס איז דזשערדזשינסקי געווען ,און דאָך זִיך
באַטראַכטן פאַר דעם רעטער פון דער רוסישער רעװאָלוציע און אויך פון דער

נאַנצער מענטשהייט,..

|

בי

|

|

איך
דערמאָן אינטערנאַציאַנאָל דד דח חה די די דיי ==

= 044

לאָ
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04 === 004
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ט.

,ינטערנעשאָנאַל? אַליין האָט מיט גאָרניט אַרױיט-
,אינטערנעשאָנאַל" ,אָבער די א
געוויזן ,אַז זי לעבט ,ווייניקסטנס ,איך קען זיך ניט דערמאַנען ועגן דעם,
געוויס ,איך האָב געקאַנט גאָר אַ סך מענטשן ,װאָס האָבן געהערט און זיי-
נען געווען טעטיק אין דער אָדער יענער יוניאָן ,איך האָב נעקענט למשל ,אב.
ראָזענבערגן ,איינעם פון די ערשטע פּרעזידענטן פון דער ,אינטערנעשאָנאַל....

|

או'

איך דערמאָן זיך ,אַן צוֹ יענער צייט ,איידער די ,אינטערנעשאָנאַל?

געװאָרן אמת לעבעדיק ,האָבן אַ סך פון אונדז געטראַכט ,אַז דער גלאַנץײפּעריאָך
פון דער יידישער אַרבעטער-באַװעגונג איז גאָר הינטער אונדז ,אָבער בשום אופן
ניט פאַר אונדז ,מיר פלענן אָפּט דערמאַנען די גרויסע .העלדישע סטרייקן ,וואָם א
קלאָוקמאַכער-יוניאָן האָט געהאָט אונטער דער פירערשאַפט פון יוסף באַראָנדעטכ,
פון די גרויסע שניידער-סטרייקס ,אָנגעפירט פון אַנדערע אַזעלכע קעמפער ,יי
באַראָנדעס ,און עס האָט געהערשט א מיינוננ ,אַז אָט יענע גרויסע אַרבעטער:
קאַמפן געהערן צו דער גלאָררייכער פאַרנאַנגענהײט ,װאָס װעט שוין קיין מאָל
זיך ניט צודיקקערן ,דער פאַקט איז ,די אַרבעטער-יוניאַנס ,װאָס האָבן אין יענער
צייט עקזיסטירט ,האָבן קוים געזשיפּעט ,ניט נאָר איז ניט געווען קיין שכירות פאַר
|
דעם באַאַמטן ,נאָר אָפט אין ניט געווען קיין דירה-געלט פאַר דער אֶפִיס.
,ינטערנע-
אוֹן דעריבער קען איך זיך בשום אופן ניט דערמאָנען ,אַז די א
שאָנאַל? זאָל האָבן זיך מיט עפּעס װאָס געהערט אויף אונדזער גאַס.

דאָס לעבן פון דער ,אינטערנעשאָנאַל" ,איר אמת היסטאָריש לעבן ,הייבט
זיך אָן מיט דעם סטרייק פון ,די ליידיס וייסטמאַכערס? ואָס אין אונטערנע-
נומען געװאָרן אין אַ נעפיל פון גרויסער פאַרצווייפלונג .עס האָט געהאַלטן אַזױ
שלעכט ,אַז עס איז שוין טאַקע ניט געווען װאָס צו פאַרלירן ,און עס איז כאַשלאָסן
געװאָרן אַרויסצורופן אַ סטרייק פון די ,ליידיס ווייסטמאַכער" ,ואָס האָבן דע-
מאָלט נאָר צו דער יוניאָן ניט באַלאַנגט .עס איז באַשלאָסן געװאָרן צו רופן די
טויזנטער שקלאַפינס און שקלאַפן צום קאַמף ,כאָטש אין דער יוניאָן-קאַסע אין

קיין פּרוטה ניט געווען.

|

|

װאָס טוען דען ניט מענטשן אין אַ מאַמענט פון פאַרצווייפלונג ? און אָט
דאָס געפיל פון פאַרצווייפלונג ,װאָס איז געווען ביי די עטלעכע יוניאָן-פירער אין
אויך געוויס ,געווען ביי די טויזנטער אוֹן טויזנטער ,װאָס זיינען אויסגעשוויצט
געװאָרן אין די פאַרשיידענע שויץ-פאַבריקלעך אויף דעם גרויזאַמסטן אופן.
דערהערט אַ רוף צו א סטרייק ,זיינען זיי געגאַננען ,װאָס האָבן זיי געהאַט צו
פאַרלירן ? אין דעם פּונקט זיינען די גרויסע אַרבעטער-מאַסן און די עטלעכע
יוניאָן-פידער געווען איינס ,און אָט מיט דעם קאַמף היינט זיך אָן דאָס לעבן
פוֹן ,א,ינטערנעשאָנאַל? און אויך די אויפלעבוננ פוֹן דער נאַנצער יידישער אַר-
בעטער-באַװוענונג אין ניודיאָרק און אין די פיל אַנדערע שטעט ,װאָס זיינען געווען
די שרעקלעכסטע נעסטן פון דער שוויצעריי ,װאָס די איצטיקע אַרבעטער קענען
זיך קוים פאָרשטעלן.
יאָ ,אָט דער סטרייק פון די טויזנטער און טויזנטער פרויען ,יונגע און אַלטע,
|
יאָ ,כמעט קינדער ,װאָס האָבן געאַרבעט לאַנגע שווערע שעהן פאַר עטלעכע סענט

ט ריפ
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טוער,

געװאָרן
קאַמף,

װאָס

האָבן

צום פעבן און
און

אַזױ

אין

אויך געבראַכט געװאָלן
די ,אינטערנעשאַנאַל? צו אנַאָר ניי לעבן .עפּעס אַזױי

וי זי װאָלט זיך דערמאָנט ,אַ
ז זי איז שוין .צען יאר אַלט ,און עס אין צייט זיך
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אויך דאָ איינגעבן .זיינען דאָך די קלאָוקמאַכער
פּונקם אַזױ אויף צרות
ו
י
,
ד
י
ליידיס װייסטמאַכער? ,און דערצו האָבן דאָך די
קלאָוקמאַכער פאַר זיך
א
ַ
ז
א
ַ
ג
וטן ביישפּיל ,אַז מע קאָן אַרױסניין אין קאַמף און
אַרויסקומען זינרייך.
פונדעסטוועגן שרעקט ד
אָסם האַרץ ,ניט נאָר ביי די פירער ,נאָר ביי אונדז
אַלעמען :װעלן די קלאָוקמ
אַכער אַרוױיסקומען אין זייערע טויזנטער אויף דעם
רוף פון אַ יוניאָן ,װאָס אַליין
קוים װאָס זי לעבט .עס קומט דער באַשטימטער
טאָנ ,עס קומט די שעה  --נ
יטאָ קיין קלאָוקמאַכער! און מיר ווערן אַלֶע וי
פאַרצווייפלט ,אָבער דאָס געדויערט
נאָר אַ מינוט ,באַלד הייבן אָן גיין די זלאָוק-
מאַכער פון די פאַכריקן אין ז
ייערע טויזנטער ,באַלד ,און עס איז ניטאָ קיין פאַברוק
וואו אפילו אַ רעדל פון איין
מאַשין טוט זיך אַ דריי ,און די מאַמענטאַלע פֿאַר-
צווייפלונג טרעט אָפּ איר פּלאַץ
פאַר אַ געפיל פון אמתער פרייד .יאָ ,עס אין פּאָרט
געקומען דעד מאָמענט פון אַ גר
ויסער אויפלעבונג פאַר אונדזער יידישער אַר-

בעטער-באַװעגונג,

|

|

|

|
איך דערמאָן זיך :דער
סטרייק פון די קלאָוקמאַכער רופט אַרױס אַ גרויסן
ר
ו
ש
ם
א
י
ן
נ
י
ו
ד
י
א
ָ
ר
ק
,
ע
ס
א
י
ז
א
ַ
ן
אַלגעמײנער סטרייק פון די קלאָוקמאַכער אין דעם /
ב
ע
ס
ט
ן
ט
י
י
ט
ש
פ
ו
ן
.
װ
א
ָ
ר
ט
.
א
ו
ן
ד
י
אַמאָליקע קונצן פון די באָסעס אַדײנצונאַרן
ד
י
א
ַ
ר
ב
ע
ט
ע
ר
צ
ו
ר
י
ק
א
י
ן
ד
י
ז
י
י
ע
ר
ע פאַבריקלעך גילטן אויך ניט מער .פעסט האַלט}
ז
י
ך
ד
י
ק
ל
א
ָ
ו
ק
מ
א
ַ
כ
ע
ר
.
ס
ק
ע
ב
ס
(
ס
ט
רייקברעכער) ניט צו קריגן פּאַר א רפואה .עס
איז שלעכט (פאַר די באָסעס) מע מ
וז זען עפּעס צו טאָן .מישן זיך אַרין גוטע
און פרומע לייט און נאָך א לאַנג
ן קאַמף קומען אַרױס די קלאָוקמאַכער זיגרייך,
אָבער מיט עטװאָס נייעס ,װאָס אי
ז בין דעמאָלט גאָרניט געווען באַקאַנט אין דער
אַרבעטער-באַװענונג .עס ו
וערם געשאַפן אַן אינסטרומענט ,װאָס גייט אונטער

דעם נאָמען פּראָטאַקאָ
ל ,און וועלכער זאָל עס האָבן דעם גרויסן כישוף ,אַז סטרייקם
און לאַקאוטס זא
ו
ָלן וערן אַ זאַך פון דער פאַרגאַנגענהײט ,מיר,

די רעװאָלוציאַ-
נערן פון יענער צייט שאָקלען
מים די קעפּ ,אונדז געפעלט עס נאָרניט ,װאָס עס
האָבן זיך אַריינגעמישט אָט די
גרויסע לייט ,און האָבן עס געבראַכט צו אַן אײביקן
שלום צווישן אַרבעט און ק
אַפּיטאַל ,האַלטן מיר דאָך ,אַז דאָס סאַמע וויכטיקסטע

אין
און דדאעָר ואועַררןבעטנעארָ-באַװעגונג איז דער איביקער קאַמף ,דער שטענדיקער סטרייק.

ר די באַלעבאַטים
און די אַרבעטער אַזױי פריינדלעך .וואו אין
דער קלאַסן-קאַמף ?  --שרייען מ
י
ר
.
י
א
ָ
,
א
י
ך
ד
ע
ר
מ
א
ָ
ן
זיך ,אַן איך ווייניקסטנם

ש.6

טב5א

'אַגאָווסץי

האָב עס באַטראַכט פאַר אַ פאַרדאַט ,צו יענער צייט ,פון די פירער קעגן
אַרבעטער.
יאָ איך

דערמאָן

אַ געוויסן

זיך ,אַז אויף

מייער לאַנדאָן זיינען געווען די רעדנער.

מיטינג,

אויף

די

וועלכן איך און

 .האָב איך עפנטלעך באַשולדיקט מייער

לאַנדאָן אין פאַרראַט ,ווען ער גייט נאָר אָרֹנאַניזירן די באָסעס . ...עס איז וויִרק-
לעך געווען

עפּעס

װאָס

נאַנין נייעס

דעמאָלט

אין דער

אַרכעטער-כאַװעגונג.

און

איצט ,אַז סיר קוקן אַ ביס? אויף צוריק ,מוז מען צונעבן אַז עס איז געווען גראָך
אס דער פאַררעטערישער פּראָטאָקאָל ,װאָס האָט אויסנעלערנט די יידישע אַרבעטער
אויפצוהאַלטן אַ יוניאָן פאַר מער ,וי איבער דער צייט פון פטרייק .יאָ איך דערמאָן

מיך . . .װי לאַנג האָבן זיי (די יוניאָנס) אָנגעהאַלטן? ביז זיי (די אַרבעטער)
זיינען נעקומען צודיק אין די פאַבריקן ,און די באָסעס האָבן זיי (די אַרבעטער)
,מכבד געווען" מיט עטלעכע פלעשלעך ביר ,אויב ניט מיט אַ נאַנצן פעסל ,ערשט
אַדאַנק דעם פּראָטאָקאָל האָט די יוניאָן אָנגעהויבן געדייען....
נאַטירלעד דערמאָן איך זיך ,אַז ניט אַלץ האָט געאַרבעט אַזױ גלאַט ,וי מען
|
האָט זיך פארנעשטעלט ,די נאַטור פון די באָסעס קען ניט און איז ניט געענ-
דערט געװאָרן ,דעד .חשק װאָס מער אַרױיסצוקװעטשן פון די אַרבעטעד איז ניט
אויף אַ האָר קלענער געװאָרן .אויך איז דער קלאוקמאַכער גאָרניט אַזױ ניך צו-
געוואוינט געװאָרן צום יאָך פון פּראַטאָקאָל .עס זיינען פאָרגעקומען אַלערלײ

|

רייבונגען ,אָבער קיין גרויסער סטרייק אין במשך פון עטלעכע יאָר ניט פאָרנע-
קומען ,און די יוניאָן איז אין משך פון דער צייט געװאָרן אַליץן שטאַרקער ,פּשוט

 -די אַרבעטער האָבן זיך צוגעוואוינט צו צאָלן דיוס (מיטגלידערשאַפט-שטייער).האָבן די באָסעס אָנגעהויבן איינריידן זיך ,אין זייער נאַרישקײט ,אַן זיי.
זיינען נאָר די באַלעבאַטים פון דער יוניאָן און קענען איבער איר געװעלטיקן,
וי זיי קענען עס אָדער וי זיי װאָלטן עס געװאָלט אין זייערע איינענע פאַבריקן.
און צום אומגליק ,דערמאָן איך זיך ,האָבן געוויקע יוניאָן-פירער אין יענער
צייט מסכים געווען מיט זיי .זיי האָבן געציטערט ,אַז מיט דעם טויט פון פּראָ-
טאָקאָל מוז אויך קומען דער טויט פון דער יוניאָן .יאָ ,אויב פיין זכרון נארט

מיך ניט ,האָבן זיי נעמאַכט ידדאחת מיט די באָסעס .אָט דאָס אין געווען דער
נאַנצער טומל פון דער וואויל-באַקאַנטער הורװויטש-אַפערע ,ואס האָט אַזױ אוים-
געטרייסלט ניט נאָר די קלאָוקמאַכער ,נאָר אונדזער גאַנצע באַװעגונג,
און װאָס איז געווען דער רעזולטאַט? דער פּראָטאַקאָל האָט זיין צייט אִפּ"
געדינט און איז אַװעק ,וואוהין עס גייט אַלץ ,װאָס האָט קיין נוצן ניט אין לעבן,
אָבער פון דער מורא ,אַז די יוניאָן װועט גיין מיטן פּראָטאַקאָל האָט זיך אויס"י
געלאָזן אַ װויסטער חלום .און עס האָבן זיך געפילט ביטער אַנטוישט די באָסעס

| און נאָך מער די עטלעכע אַרבעטער-פירער װאָס האָבן אַרױסגעװיזן אַזאַ קנאַפּן
גלויבן אין דעם

אַרבעטערס

שכ? ,און האָבן געהאַלטן

נאָר מיט די באָסעס .זיי

האָבן נעבעך ,געמוזט פאַרלאָזן די יוניאָן און אָפּטרעטן זייער פּלאַץ פאַר פירער,
װאָס האָבן געהאט זייער פולן גלויבן אין די אַרבעטער-כוחות

די באָסעס,

|

אָן דער הילף פון

 6ר יפ ) }

|

דאָס איז פֿאָ -געקומען אַרום .4191

ר 9מא
פיר

יאָר נאָך דעם

וי עס אין

געקומען

די אויפלעבוננ ,ווען דער אַרבעטער הא
ָט זיך נעשטעלט אויף /די פיס ,אָבער נֹאך
אלץ זיך גענייטיקט אין
אָנשפּאַר עכץ.
ער האָט אָבער באַלד באַװיזן ,אַז ניט
נאָר קען ער שטיין אויף זיינע איינ
ענע פיס .נאָר ער קען מאַכן זיך שטאַרק ביינן
די מעכטיקע און די שטאָלצע ,װא
ָס האָבן זיך איינגערעדט אין זייער נארישקיים
אַז אָן זיי ק
ען זיך רער אַרבעטער גאָרניט אַ קער טאָן.
ואָ ,עס איז אָנגעקומען די צייט ,ו
וען די יוניאָן האָט אָנגעהוֹיבן דיקטיר;
א
ון די באָסעס האָבן נעמוזט פאָלגן ,עס א
יז אָנגעקומען די צייט ,ווען די אַרבעטער
ה
א
ָ
ב
ן
נ
ע
ח
א
ס
ד
ע
ם
מ
ו
ט
ניס נאָר פאַר דער
פאַדערונ; פון העכערע שכירות אוך
ק
י
ר
צ
ע
ר
ע
א
ר
ב
ע
מ
ס
מ
ע
ג
,
נים נאר אַז די פא
ַב דיקן און װאַרשטאַטן זאָלן אויפהערן
"פּאַסטקעס און פּעסטלעכער,
נ
א
ָ
ר
א
ו
י
ך
דיקטירט אויף אַ גאַנץ אַנדער
אופן |פוז אַרבעט .און אַנדערע ווערטער,
ר
י
ב
א
ָ
ס
ע
ס
,
װ
א
ָ
ס האָבן מיט עטלעכע זאָר
צוריק זיך איינגערעדט ,אַז די יוניאָן ע
קויסטירט אין זייער זכות און האָבן זיך
געהאַל
פאַר געװאַלטיקע פילאַנטראָפן,
האָבן נעמוזט זיך אונטערװאַרפן דעם
פֿאַרלא
ַ
נ
ג
פ
ו
ן
ד
י
א
ַ
ר
בעטער .מי
טן נוטן וילן האָבן די באָסעס ניט צוגעשטימט.
גאַנצע
ש
ל
א
ַ
כ
ט
ן זיינען אויס
געקעמפט געװאָררן .איד וי איך ,װעט זיך דערמאַנען
:
ן| ק+אַמה אין  ,0191א
ין  ,9191אין  9991און אַזױ וייטער און
==

אָבער דאָם א נאָך ניט אַלץ װאָס א
יך דערמאָן זיך .איך דערמאָן זיך ,אַז
| וואו עס האָט א בלאָז געטאָן אַ נ
יי ווינטל ,האָט זיך עס באַלד דערפילט
אין דער
,אינטערנעשאָנאַל? ,און באַלד זיינ
ען געװאָרן צדדים ,װאָס האָבן זִיך
באַקעמ
פט איינע די אַנדערע אזוי ,וי זֵיי װא
ָלטן זיך געווען דם-שונאים; און אַך,
וועלכע
מ
ל
ח
מ
ו
ת
ע
ס
ז
י
י
נ
ע
ן
ד
א
ָ
ס
אויסנעפאָכטן
גען װאָרןאין די לעצטע יאָרן ! וויפֿיף
אומזי
ס
ט
ע
כ
ו
ח
ו
ת
ע
ס
ז
י
י
נ
ע
ן
פ
אַרשווענדט נע
װאָרן ,י ו,ויפל בלוט איז עס פאַרגאָס}
געװאָ
ר
ן
!
א
ו
ן
ו
י
א
פ
ט
ה
א
ָ
ט
עס נעהאַלטן ירק
8אַזאונדזער ,איג נטערנעשאָנאַפ?-
זאָר
ש
ט
א
ַ
ר
ק
צ
ע
ש
ע
ד
י
ק
ט
ו
ו
ערן !
או
ן ווע" װייכ ,צו װאָס די דאָזיקע
אינערלעבע קאַמפן װאָלטן געפירט,
יוען פון
א
י
י
ן
ז
י
י
ס
װ
א
ָ
ר
ְ
ט די ,אינטערנעשאָנאַל"
נים געהאַט אָט די קלאָרע קעפּ...
װאָס ו
י
ע
פ
ּ
ע
ס
ד
ו
רך אַ נס ,קומען זיי תמיד
ווען מע נייטיקט זִיךְ אין זֵיי אַזױי
,
ישטאַרק או
ז ווען פון דער אַנדערער זייט ,װ
אַלט} נים געווען די באָסעס ,ואס
גלייבן ,זיי
האָבן אַ שעת-הכושר צו נעבן א
ַ טױטקלאָס דער ,אינטערגעשאָנאַס?
אִט דורך
די אינערלעכע רייסערייען ,און וואס
דאָס גופא מאַכט די צדדים ווידער
אייניק,
א
ו
ן
ד
ו
,
א
י
נ
ט
ע
ר
נ
עשאָנאַל? קומט ווידער
אַרױיס יינגער ,שטאַרקער ,קרעם-
טיקער
ו
י
ו
ו
ע
ן
עס איז...
ידי הערגע
שאַנאל? איז איצט אַזױ מעכ
טיק וי קיין מאָל ניט .רייך אין
גייסט ,רייך
אין צאָל,רייך אין אונטערנעמונג
ס יגייסט אויף אַלע געביטן...
ארך פיל מיך
באמת שטאַלץ ,ווען איך טראַכ
ט ווענן דעם ,אַז װי נים וי
4

ט.

יאואָווסלי

255
עי

;:

*,

האָב אויך איך אַ שטיקל

הלק

אין אט דער

גרויסער ,אינטערנעשאָנאַל",

ול מיט ברכות פאַר אַזױ פיל טויזנטער
איז ווירקלעך פ

װאָכ

און טויזנטער לעבנס

ט לאָזט זיך פילן מיט אירע ברכות אויף
דאָ ,אין אַמעריקע ,און וועלכע נאָר אָפ
|
די אַרבעטער פון יענער זִיים ים ++י

|

לאָמיר זיך ניט נארן
{,פאָרװערטס"  --פּטער אַפּריל)6291 ,

איך פון מיין זייט טראכט,

אַז די סאָוויעט:רעגירוננ

פאַרדינט

האָט כשר

אַז אַמעריקע זאָל זי אָנערקענען ,וי אַ רענירונג מיט אַלע קליפּערלעך.
מיט ואס פאַר אַן אייזערנער האַנט זי רעגירט עס איבער דעם רוסישן פאלק !
וי פול-נעפּאַקט עס זיינען די רוסישע טורמעס מיט אַלערלײי װידערשפּעניקע פון
דער רוסישער דיקטאטור !
די איינציקע װאָס קענען ניט און טאָרן ניט אָנערקענען די סאָוויעטישע
רעגירונג זיינען די סאַציאַליסטן ,די אַנאַרכיסטן ,די וועלכע קעמפן פאַר פרייהייט
און האַלטן די מענטשלעכע פרייהייט פאַר דעם טייערסטן אין דער וועלט,
זיי טאָרן ניט אָנערקענען דעם איצטיקן רוסישן דעספּאָטישן רעזשים ,וי זיי
אָנערקענען ניט אַלע אַנדערע דעספּאָטן ,אָבער אַז די אַמעריקאַנער רענירוננ,
וועמעס הענט ינע גנ שטאַרק פאַרשמירט אין דעם בלוט פון נאָר א סך
אין וועמעם געפענגענישן עס מאַטערן זיך און שמאַכטן
פרייהייטס-קעמפער ,און
צו יעדער צייט נאָר פיל פרייהייטס-קעמפער זאָל זיך שטאַרק קרימען קעגן דער
רוסישן רעזשים  ---דאָס אין שׁוֹין אַ ביס?ל צו פיל ,. .
איך מיין ,אַז די אַמעריקאַנער רענירונג האָט ניט קיין איין איינציקן גרונט
אָנצוגיין מיט איר ברונזדטאנץ מיט דער רוסישער פאָוועט-רענירונג,
יי

די מורא
ישטאַרקער

אָנפירן

אַז דורך דער אָנערקענונג
די

פּראָפּאַנאַנדע

פאַר

אַ רעװאלוציע

נאַנצן גרונטלאָז,

דאָס װאָס די רוסישע

װעט

די רוסישע
אין

רעגירונג קענע;
אַמעריקע

אין

אין

|

סאַוועט-רענירונג

האָט ניט געקאַנט אויספידן

אין

דוסלאַנד גופא ,נעמלעך ,צו מאַכן אַ סוף צום קאַפּיטאַליזם נאָר גראָד פאַרקערט
מאַכט מיט יעדן טאָג אַליץ ברייטער און כרייטער דעם ועג פאַר דעם ק אפיל
ויך צו באַפעסטיקן  --דאָס װעט זי זיכער ניט קענען אויספירן אין אַמעריקע,
איך בין דעריבער פאַר דעם ,וי איך כין עס געווען פון דער ערשטער מינוט

אָן ,אַז די אַמעריקאַנער רעגירונג זאָל װאָס שנעלער אָנערקענען די סאַװועטישע-
רענירונג ,וי איר נלייכן ,וי אַ פוינגל מיט די זעלכיקע פעדערן ,וי אירע איינענע.

ט.
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ניט ,אַז די צייט איז שוין געקומען פאַר דעם אַר-
איך פֶּער זענלעך ,נלייב
ַרנעמען דעם פּלאַץ פון דעם קאַפּיטאַליסטישן קלאַס
בעטער-קלאַס צו פא
אויסנעמען ביי דעם אַר בעטער-עולם און קרינן
געוויס ,ווען איינער װיל
ָדיסמענטן ,דאַרף ער גאָרנים מעד וי זאָנן ,אַז זי זיינען
פון אים שטאַרקע אַפּלא
ק אַנטװיקלט ,און אַז זיי קענען נאָר אָן דער
אַלע העכסט קלונ ,העכסט גייסטי

אֶנשׁטטרענגונג איבערנעמען

מינרסטער

קאַפֿיטאַפיסטישער

פון אונרוער

די .גאַנצע באַלעבאַטישקײט

ארדענונג.

 ,פאַד אַ פּשוטן דעמאַגאָג װאָס וויל פאַרפירן
אָבער איך האַלט אַזאַ מענטשן
.

דאָס פַּאֶלֶק צוליב זיינע אייגענע פּערזענלעכע אינטערעסן
יין ,אַז אַזאַ מענטש איז ווייניקער פון אַליז אַ פריינד פון די אַרבעטער,
איך ט

װעט זי ז י גיכער זאָגן דעם אמת ,וי ביטער
דער אמתעד פריינד פון די אַרכעטער
דעם מאַמענט זאָהן
אויף

ער זאָל ניט זיין ,און אפילו ווען עס איז דאָ אַ געפֿאַר ,אַן
די אַרבעטער אים באַטראַכטן וי אַ שונא,
לאָמיר זיך ניט נאַרן ,און האָבן דעם סוט צו קוקן דעם
פּנים

אמת

אין

גיך

ש

אַרײן.

איז

ווירקלעך די צייט אַז די אַרבעטער

שוין געקומען

זאָלן איבערנעמען

נאַנצע ווירטשאַפט אין זייער מאַכט ?
איך ,זעענדיק אַלץ װאָס עס קומט פאָר אין |
מון ענטפערן פעפט און אַנטשײדן; דערװײל נאָר נימ.
ערשט ניט לאַנג צוריק זיינען  881טויזנט קו

קענן זייערע באַלעכאַטים .פינף לאַנגע חדשים
געמוזט

די

האָבן זיי געקעמפט

און געליטן

כסעט

וי גאָרניט

שאַכטעס,

זיך צוֹר יקקערן אין זייערע

ביז זיי האָבן
אויספירנדיק !
פאַר װאָס ?
ווייל צענדפיקער טויזנטער אַנדערע שטיינקוילן-גדעבער האָבן געגראָבן קוילן
און כאָטש אַלֵיין יוניאָןדלייט ,האָכן געהאָלפן די שונאים פון זייערע ,ברידער"
|
צו זינן איכער זיי.
זיי זיינען געווען סטרייקברעבעדס ניט וויסנדיק ,אַז זיי האָבן עס געטאָ.
די אייזנבאַנען ,די שיפן ,אין וועלכע די קוילן זיינען צעפירט געװאָרן אין

די פאַרשידענע שטעט

זיינען געפירט

אַ גרויפער ,מעכטיקער יוניאָן.
און עס איז זיי גאָרניט

8

טויזנט קעמפנדיקע
דאָס זעלכע

האָבן

געװאָרן פון אַרבעטער,
|

איינגעפאַלן,

אַן זיי ברעכן

קוילן-גרעבער !
געטאָן

װאָס געהערן צו

דעם

פטרייק

פון

די

|

די דאַק-אַרבעטער,

װאָס

האָבן

אויסגעלאָדן

קוילן :די עקספּרעס-לײיט ,װאָס האָבן צעפירט די קוילן .זיי האָבן אַלע געהאָלפן
די קוילן-מאַגנאַטן צו באַזינן די  881טויזנט קעמפנדיקע קוילן-גרעבערס.
ערגער אָבער פון אַלְץ איז דאָס װאָס די  881טויזנט קוילן-גרעבערס
נאָר בעפערס

ניט דערװואַדט פון זייערע

,ברידער".

האָבן

ט ר יפמ

|{.

פסא

װאָרעם זיי װאָלטן דאָס
אייגענע געטאָן ,ווען די אַנדערע קוילן-גרעבערס אין
די אַנדערע קוילן-שאַכטעס
װ
א
ָ
ל
ט
ן
ג
ע
ו
ו
ע
ן
א
י
ן
ס
ט
ר
ייק.
און מיר דאַכט זיך ,אַז וו
ען עס האַלט נאָך אַזױ ווייט מיט דער באַוואוסט-
זיניקייט פון אונדזערע אַר
בעטער ,איז עס פּשוט לעכערלעך צו באַהױפּטן אַו
ס'איז שוין
געקומען די צייט פאַר א רעװאָלוציע אין אַמעריקע.
איז דאָס אפשר אַ פאַראיינצלטער פאַל ?
|
גיין ,איר ווייסט,
אַלע ווייסן ,אַז עס איז ניט אַזױ .די פאַלן פון קעננזיי-
טיקער הילף צווישן ד
י
א
ַ
ר
ב
ע
ט
ע
ר
 ,די פאַלן פון קלאָרער באַוואוסטזיניקייט זיינען
אַזױי זעלטן ,אַז זי זי
י
נ
ע
ן
ו
י
אַ קליינער טראָפּן אין דעם גרויסן מרבר פון טעמפּ:
קייט ,פון קליינלעכן
ע
נ
א
ָ
א
יזם ,פון דעם געפיל, :יעדער פאַר זיך ,און מעג אַלע
אַנדערע כאַפּן דער
ו
ו
א
ט
נ
מ
אַכער".
אָט נעמט,
ל
מ
ש
פ
,
א
ו
נ
ד
ז
ע
רע שוין קלאַסן-כאַוואוסטזיניקע קלאָוקמאַכעד ,און
איר װועט געפינ
ע
ן
,
א
ַ
ז
ב
ע
ת
ה
ונדעד טער און טויזנטער גייען אַרום ליידיק ,אַרבעטן
אַנדערע אין ד
י
ש
ע
פ
ּ
ע
ר ,אַװערטיים" (לאַננע שעהן) און נאָך מער ,זיי גיין איין
סמיט די באַלע
ב
א
ַ
ט
י
ם
צ
ו
אַ
רבעטן ,אַווערטיים" (שפּעטע שעהן) פאַר דעם זעלביקן
פּרייז ,וי פֿאַ
ר
ד
ע
ר
געוויינ
טלעכער צייט ,נאָר מיט דעם תנאי ,ער זאָל ניט אָננעמען

קיין אַנדערע אַרבעטער,

איך טראַכט עס ניט אויס

פאַרלייקנט ווערן.

פון קאָפּ .דאָס זיינען פאַקטן,

װאָס קענען

ניט

איר וועט
אפשר זאָגן ,אַז דאָס זיינען אַלץ קלייניקייטן; אַז דאָס
לין אין
גים קיין באַויי
ז
,
א
ַ
ן די ציי
ט איז נאָך ניט געקומען ,אַז די אַרבעטעד זאָלן איבעד-
נעמען די גאַנצע געזעלשאַפט אין זייער מאַכט.
יא ,ווען מע װא
ָלט זיי עס איבערגעבן מיט גוטן ,קען זיין ,אַן מיט דער
צייט װאָלטן זיי געקאַנט
זיך ספּראַװען מיט דער דאָזיקער גרויסער אױפנאַבע,
אָבער אַזױ וי מיט
גוטן װעלן יי עס נים קריגן ,נאָר זיי װעלן דאַרפֿן קעמפן

פאַר דעם ,קען איך
דערווייל בשום אופן ניט זען אפילו אַ סימן פון דער אייניקייט,

פוֹן דער באַוואוסטזיניקייט
 ,ואָס איז נייטיק סיי פאַר דעם קאַמף אוֹן סיי פֿאַר
געניסן די פרוכט פון דעם קאַכף.

דער אכת איז ,אַז
די מייסטע אַרבעטער זיינען דערווייל נאָך פולשטענדיק

גלייכנילטיק צו יעדן נעזעלשאַפטלעכן

פּערזענלעך,

אינטערעס,

װאָס באַרירט

ניט דירעקט

|

זי

נים קאַנג צוריק איז אַ
מעריקע אויפגעטרייסלט געװאָרן פון דעם שענדלעפן
אויל-סקאַנדאַל ,אין וועלכן עס
ז
י
י
נ
ע
ן
ג
ע
ו
ו
ע
ן
פ
א
ַ
ר
מישט די סאַמע זיילן פון אונדזעד
געזעלשאַפט,

פון

קאַבינעט-מיניסטאָרן,

יאָ ,פון

געהערס שטאַרק דער ריח פון אויל,
און װאָס האָט פּאַסירט ?
דער זעלביקער פּרעזידענ
ט
א
י
ז
ו
ו
ידער

דעם

פּרעזידענט

אַלֵיין ,האָט

זיך

|

דערויילט

געװאָרן

מיט

אַ

;

דיקער כאַיאָריטעט ,און
ער איז איצט דער פּאָפולערסטער מענטש אין לאַנד.
צו

ריידן פון א
ַזאַ פאָלק װאָס איז נאָך מאָראַליש אַזױ טעספּ ,װי פון דעם
א

:

ש.
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יאַנאָווסקי

ַפט אין זיינע הענט ,איזן ניט מער וי פּלוידעריי,
װאָס זאָל איבערנעמען די װוירטשא
װאָלט עס נאָר געווען אַ פאַל פון איבערבייטן
און װאָלט עס יאָ מענלעך געווען,
אַ שוך אויף אַ לאַפּטשע.

איז עס בלויז אַזױ דער פאַל אין אַמעריקע

?.

וען מאַמענטן ,ווען די אַרבעטער האָבן ממש
ניין ! אין איטאַליע איז געו
הענט .האָבן זיי זיך געקאָנט באַנוצן דערמיט ?
געהאַט די מאַכט אין זייערע
ידער ,ניט .וי לאַנג האָט זייער מאַכט אָנגעהאַלטן ?
לי
וויילע ,און איצט הערשט איכער גאַנץ איטאַליע
אַ קורצע ,זייער אַ קורצע
דער פינצטערער פאַשיזם.

איך קלער ,אַז אויב די אַרבעטער אין איטאַליע װאָנטן ווידקלעך געווען
און

וי מע האָם געגלייבט אַ געוויסע צייט ,װאָלטן
אַזעלכע פרייהייטס-קעמפער,
זייערע נידערטרעכטיקע קאַמףּ-מיטלען ,מיט זייער גאַנצן
די מוסאָליניס מיט אַפּע
געקראָגן די אױיבערהאַנט איבער דעם איטאַליענישן פאָלק.
טעראָר קיין מאָל ניט
לאָר ,אַז די צייט פאַר דעם איטאַליענישן אַרבעטער
עס איז דערפאַר מיר ק

ן די קאָנטראל איז נאָך ניט געקומען .ווען יאָ ,װאָלט ער עם באַ"
איבערצונעמע

די קאַנטראָלירנדיקע מאַכט אין איטאַליע ,און ניט מוסאָליני.
דאַרפט זיין איצט
איז דאָרט דער ארבעטער די קאַנטראָלירנדיקע מאַבט ?
און אין רוסלאַנד,
נישט אמת..
מאַכט אין אין די הענט פון אַ הייפל מענטשן,
די קאַנטראָלירנדיקע
שוידערלעכסטן טעראָר ,באַהערשן זיי פיל קלאַסן.
מיט דער מאַכט פון דעם
אָל פוֹן אַרבעטער-קלאַסק אין רוסלאַנד ,בעת די
צו ריידן פון דעם קאַנטר
כט געשעפט" טיט דער שענדלעכסטער רויבער"באַנדע,
דוסישע רעגירונג ,מאַ
פטענדאַרד אויל קאָמפּאַניע ,די ערגסטע אַרבעטערישיג-
װאָס איז באַקאַנט וי די
דערין ,װאָס האָט אַמאָל פאַרפּעסטעס אונדזער ערד.

װאָס

ר הערשאַפט פון דעם אַרבעטער-קלאַס אין רוסלאַנד ,וועלכער
יצו ריידן פוֹן דע

ווערט שענדלעך

פאַרשאַכערט

צו אַלערלײי אויסלענדישע

קאַפּיטאַליסטן,

זי

אבי

ומען און עקספּלאָאַטירן אָט דעם ,הערשנדיקן" אַרבעטער-קלאַס --
זאָלן נאָר ק

כט אייך נאָר צווייפלען אין דעם מענטשלעכן פאַרשטאַנד,
איז עטװאָס װאָס מאַ
אַס אִין רוסלאַנד איז דער צום מערסטן פאַרשקלאַפט
יאָ ,דער אַרבעטער-קל

|

פון אַלע אַנדערע אַרבעטער אין דער וועלט.

חילול השם ,ווען מע דעדט פון דער איבערקערעניש,
און עס איז באמת אַ
עקומען אין רוסלאַנד ,וי פון אַן אַרכעטער-רעװאָלוציע.
װאָק איז פאָרג
אַרן ,לאָמיר האָבן דעם מוט צו קוקן די פאַקטן גלייך
יאָ ,לאָמיר זיך ניט נ
אין פּנים אַרײן.

יער ווייט פון אַ רעװאָלוציע ,אין דעם זינען אַז די
עס איז נאָך זייער ,זי

באַלד איבערנעמען דעם קאַנטראָל פון די קאַפּיטאַליסטן אין
אַרבעטער זאָלן קענען

זייערע הענט.

|

אַז די קאַפּיטאַליסטן האָבן געמאַכט מיט זייער קאָנטראָל זייער
עס איז אמת

טרויעריק שטיקל אַרבעט ,אָבער צו שלעכט איז קיין גרענעץ ניטאָ .די
אַ שלעכט,

| דערויי?

נאָך וייניקער

:

עריקער

צונעפּאַסט

פאַר דעם

| אַ סד ,אַ סך לערנען ,דורכמאַכן נאָר אַ גרויכע
לונג ביז זיי וװועלן קענען ווערן די באַלעבאַטים

איצט איז יעדער פּרואוו אין אָט דער ריכטונג
דורכפאַל.

איכערהויפּט

האָט עס דווקא

וי די וואס

9

6

דוסלאַנד

געווען אַ העכסט-טרי-

צום שטאַרקסטן

באַוויזן.

איר ביישפּיל האָט געווירקט אויף אַלע דענקנדיקע מענטשן העכסט אָפּשרעסנ-
דיק .עס איז געווען אָט דער טרויעריק בלוטיקער עקספּערימענט מיט דעם קאָ-
מוניזם ,װאָס האָט קלאָר באַוויזן ,אַז די צייט ,אַז די אַרכעטער זאָלן איבערנעמען
דעם פולן קאַנטדאָל פון די קאַפּיטאַליסטן ,איז נאָך ניט געקומען.
אַז רערווי? וי דאָס זאָל ניט זיין טרויעריק ,האָט נאָך דער קאַפּיטאַליזם
 8געוויסע מיסיע
צו דערפילן ,ביז זיין ראָלע װועט זיין אין גאַנצן אויסנעפילט,
ַ
ר
ב
 08ביז דִי א עטער וועלן קענען פאַרנעמען דעם פּלאַץ פון דעם הערשנדיקן
קאַפּיטאַליסטישן | קלאַס,
|
|
עס איז נִים גענוג צו זאָגן ,אַז ערגער וי די קאַפּיטאַליסטן-װוירטשאַפט .קען
שוין ניט זי ניין ,עס קען זיין ערנער א ווידער איז דאָס באַװויזן געװאָרן
טאַקע אין רוסלאַנד .דאָס אין ערשטנס .,און צווייטנס ,איז עס ניט גענוג .אַז די

אַרבעטער = מאַכן פּונקט אַזױי שפעכט -.זיי מוזן עס בעסער מאַכן ,דאָס אין

זייער גרויסער היסטאָרישע אויפנאַבע.
אָבעד דערפאַר מוז צוערשט פאָרקומען

יו
אַן אמתע רעװאַלוציע

.
אין זייערע

מוחות און הערצער ,זיי מוזן אָנהייבן דענקען קלאָרער ,פילן מענטשלעכער ,איי-
דעלער ,זיי מוזן וירקלעך ווערן אַנדערע און פיל ,פיל בעסערע מענטשן ,איידער

זיי וועלן' אויסקעפפן און איונפירן א בעסערע .געזעלשאַפטלעכע אָרדענונג/ .

װאָס איז דען ניט די אַרכגעטערזאַר ?
(ג,ערעכטיטייט"  ---מאַרץ)5391 ,

איר מיינט אפשר אַז די איינציקע זאַך ,ואס זאל דאַרפן אינטערעסירן רי

אַרבעטער איז :שכירות ,אַרבעטס-שעהן ,און דאָס אין אַלץ .ראָסק אין אָבער אַ
גאַנץ שמאָלינקער קוק אויף די אַרבעטער אוֹן זייערע אינטערעסן ,אין דער אמתן

זיינען רי אינטערעסן פון די אַרבעטער אַ סך ,אַ סך ברייטערע ,אויב איר װעט

נאָר ניט פאַרגעסן ,אַז אחוץ דעם װאָס איינער אָרער איינע זיינען אַרבעטער
זיינען זיי אויך מענטשן ,וועמענס אינטערעסן זיינען ,אָדער דיכטיקער דאַרפן זיין,
אַזױ בדייט וי די וועלט.
איך האָב די טעג געהאַט די געלעגנהיים

דער ,אינטעדנעשאָנאַל?

איבעדצולייענען

קאַנװענשן (צוזאַמענפאָר

דעם באַריכט פון

,ינטערנעשאָנאַל")
פוֹן א

אין

שיקאַנאָ ,אויף וועלכער איך האָב ,ליידער ,פּעדזענלעך ניט געקענט זיין .איך האָב
איבערגעלייענט אַלץ אין דעם ראַפּאָרט מיט אַ גאַנץ באַזונדערן אינטערעס ,און מער
פון אַלץ דערפאַר ווייל די קאַנװענשן איז ניט געווען פון אַן ענגן שמאָלן כאַראַק-
טער ,װאָס האָט געהאַט אין אויג בלויז די אינטערעסן פון די קלאָוקמאַכער און
ררעסמאַכער און אַלע אירע אַנדעדע מיטנלידער אין די שעפּער און װאַרשטאַטן
נאָר האָט ניט אױסגעלאָזן פון אויג אַזעלכע אינטערעסן ,ועגן וועלכע ,כאָטש מע
קען ניט זאָגן ,אַז זיי האָבן אַ דירעקטע שייכות מיט די אינטערעסן פון דער

גרויסער מיטגלידערשאַפט ,דאָך אין אַ ברייטן זינען זיינען זיי שוין פון גאָר אַ

צדוים;

אי נטעו רעם,

נעמט ,למשל ,דעם באַשלוס צו באַקעמפן דעם פּאַשיזם אין אַלע זיינע גע-
שטאַלטן און פאָרמען  --יאָ ,קעגן דיקטאַטור אין אַלגעמײן ,און פאַר װאָס
עס אין באַשלאָסן געװאָרן צו זאַמלען אַ גרויסן פאָנד ,אפַּראָפּעסיאָנעלער פֿאַר-
איין-מיטגליד װאָס האָט נאָד אין זינען שבירות ,קען פרעגן מיט רעכט :פֿאַר
װאָס ואל איך אַװעקגעבן מיינע שװער-פאַרהאָרעװעטע סענטן (גראָשנס ,קאָפּי
קעס) פאַר אַזא מין קאַמף ,װאָס אינטערעסירט מיך גאָרניט ,אָדער;, :פאַר װאָס
,ינטערנעשאָנאַל" געבן  082דאָלער פאַר עפּעס אַן אַנאַרכיסטישן רויטן
זאָל מיין א

ש
ירפ
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רייץ  ,װאָס פיי
נט ניט קיין אַנדער זאַך ,װוי הילף פאַר די פאַרפּאָלגטע אַנאַרכיסטן

א סאָציאַליסטן אין פאָוועט-רוסלאַנד ? װאָס גייט עס מיר אָן?

-

אבער צום גליק האָב איך ניט געפונען אין דעם גאַנצן ראַפּאָרט פון דער

קאָנװוענשן קיין
איינציקן פּראָטעסט פון קיינעם ,פון וועלבן עס איז דעלענאַט,
און דאָם איז
פ
א
ַ
ר
מ
י
ר
ו
י
פ
א
ַ
ר
י
ע
ד
ן
א
י
י
נעם ,װאָס אין נאָר ניט בלינד און וויל

זיך
ניט טשעפּן צו קלייניקייטן און קדיכן אויף גלייכע ווענט ,דעד שטאַרקסטער
באַ
װ
י
י
ז
,
א
ַ
ז
ו
ו
ע
ר
,
ו
ו
ע
ר
א
ָ
ב
ע
ד
א
ו
נ
ד
ז
ע
ר
א
,ינטערנעשאָנאַל? הא ט גאַנץ ווייניק ,אויב

זי האָט איבער
הויפּט ,אַזאַ עלעמענט ,פון יענע קודצזיכטיקו טדייד-יוניאַניסטן,
וועמעס אינטע
ר
ע
ס
ן
ז
י
י
נ
ע
ן
א
ַ
ז
ױ
באַשרענקט ,אַז מער וי זייערע נאָענטסטע אונטעט
רעסן זעען זיי
נ
י
ט
.

-

פאַר
כיר איז עס געווען אוֹיך אַ ריין פּערזענלעכע פרייד צו פייענען ,אַז די

קאָנװוענשן האָס ניט פאַרגעסן אָפּצונעבן גרויסן
כיסטן אין שיקאַנאָ אין דעם שװואַרצן ..יאָר 7881

כבוד די געהאַנגענע אַנאַר-
און גאָרניט סורא פאַר דעם

פחדנישן
,מה יאמרן הנויים? און האָבן דוֹרך אָט דער דעלעגאַציע קיין װואל--

היים-בית-עולם ,וו
אועס רוען אונדזערע גדוי סע קעמפער ,דעקלאַדירט די גרויסע
פאַרבינדונג פון ד
/ער אַרבעטער-באַװעגונג מיט אָט די שיקאַנער כאַרטירער,
זאָל נאָר ד
ער לייענער ,איבערהויפּט דער נייער לייענער ,ניט ררינגען
פוֹן אָט די ווערטע
ר
מ
י
י
נ
ע
,
א
ַ
ז
א
י
ך
ד
ע
ר
ש
א
ַ
ץ
א
ו
י
ף דעם מינדעסטן די פאַמענטאַנע,
דירעקטע

אינטערעסן

פון די אַרבעטער,

א ,גיין ,איך

האַלט שוין

שטאַרק .אָבער איך באַשטײ אױיף דעם ,אַז אָט די דידעקטע

פוֹן דעם

אינטערעסן

גאר

טאָרן

נים און קענען ניט זיין דער
אאַָנקײיב און דער סוף פון אַלין ,װאָס זאָל פאַדנעמען
דעם אַרבעטערס מוה...
|
דעד אמתער
טרייד-יוניאַניסט פוז נעמען און אַכט אינטערעסן ,װאָס זיינען
גאָרניט קיין די ר
ע
ק
ט
ע און מאַמענטאַנע ,כדי טאַקע  צו באַשיצן װאָס בעסער זיינע

מאַמענטאַנע
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אונטערעפן  -.-אַלץ .װאָס אי מענטשלעך,
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איז אויך פון רעם

דער ערשטער מאַי
(פרײע געזעלשאַפּט"  ---מאַי וופו)
י אוֹן ;צוואנציק יאָר ,ביז דער געדאַנק פון
עס האָט גענומען גאַנצע צװי
אַנסטראַציע-טאָג פון דער סאַלידאַריטעט פון אַלע
דעם ערשטן מאַי ,װי אַ דעמ
ינדרינגען פון אײיראָפּע אין אַמעריקע ,אַ טיי?
ארבעטער פון דער וועלט ,זאָל אַרי
ענע ערשטער מאַײדעמאַנסטראַציעס דאָ אין אַמע
וואָס האָט מיטגעמאַכט פארשייד
וי פאַרצווייפלט געוועןן עס האָט אַזױ גענצלעך געפעלט
ריקע ,זיינען ,מיט רעכט
מאַײדעמאָנסטראַציע ,אַז מען האָט אֶפּט חרטה געהאַט,
דער נייסט פון אַן ערשטעו -
ומען נאָר דעם מינדסטן אָנטייל ,אַליץ האָט אויסגעזען
װאָס מען האָט אין איר גענ
וי אַ ביטערער שפּאַס.
געמענט דערװאַרטן ,אַז די היי-יאָריקע מאַײידעמאַנסי
מען האָט דערפאַר
ן קיין סך אַנדערש ,װי אַלע רעמאַנסט אי פון
טראַציע ( )1191ועט ניט זיי
ס זיינען געווען געוויס א סך אַזעלכע ,װאָס האָבן אַזױ
פריערדיקע יאָרן; און ע
נעפייט און געטהאַבט.
האָט פּאַסירט אַזעלבעס ,װאָס האָט די צווייפלער און די אייביקע
נאָר עפּעס
איבערראשן; און מיר האָבן אויך אָנגענעמע א
שוואַרצזעער גע{מוזט שטאַרק
אַ מאַײדעמאַנסטראַציע ,װאָס האָט קלאָר געוויזן,
בערראשונגען .עס איז געווען
שטן מאַי אין ענדלעך אַריבערגעשואומען דעם גרויסן
אַז די אידעע פון דעם ער
ןרניט ווייט פון צו ווערן דאָ אויס פרעמדער נאָר
אַקעאַן ,און אַז זי איז שוין גאָ
טאַקע אַ דיכטיקער בירנער.
סך צו בארימען זיך מיט די צען טויזנט אַרבעטער,
עס איז געוויס ניטאָ קיין
ק דעם ערשטן מאַי װי אַן אַרבעטער יום-טוב,
װאָס האָבן געפייערט אין ני-יאָר
זיינען געבליבן שקלאַפן אין זייערע פאַבריקן און
בעת הונדערטער טויזנטער
אין עס נאָרניט אַזאַ קליינע צאָל .מִיר מעגן זיין
װואַרשטאַטן אָכבער וי אַן אֶנוהייב
ר און אַזױ פיל פאַרשײדענע יניאַנס  --און
צופרידן ואָס אַז וי פיל אַרבעטע
יוניאָנס ,נאַר פון פאַרשיידענע נאַציאָנאַליטעטן --
מערקט אייך ,ניט אַלֶע יידישע
דעם ענטוזיאַזם צו דערקלערן דעם ערשטן מאַי אַ
האָבן געהאַט דעם מוט און
די צו דעמאַנסטרירן זייער פאָלידאַריטעט מיט
סטרייק און ניט ניין אַרבעטן ,כ

ש

ר יפ

ט }

די אַרבעטער

ו

פון דער

הימל ,אַז זיי זיינען
|
| פירט זיך.

פאַר אונדז

גאַנצער ועלט ,און כדי צו דערקלע-ן

נאָרניט

איינפאַרשטאַנען

איז עס אַ קלאָרער

פרייע!

שטיינער,

װי די װעלט

אַז אין אונדזער

לאַנד בלאָזט

מיט

באַװײז,

אונטערן

 216פל,

דעם

ווירקלעך אַ נייער ,אַ פרישער ,אַ געזונטער ווינט און דאָס מעג מען גלייבן ,אַז
מיט אָט דעם ערשטן מאַי היינט זיך אָן אַ גאַנץ נייער קאַפּיטל אין דער געשיכטע

פון דער הינער אַרכעטער-באַװעגונג.

פאַר יעדן ,װאָס וויל נאָר ניט זען אַלץ

שװאַדיץ ,מוז עס קלאָר זיין ,אַז מיר לעבן איצט דורך איינע פון די אינטערע-
פאַנטסטע צייטן ,עס איז ווירקלעך אַ צייט פון דערװאַכונג .דערמאָנט זיך אין
דנעלרייבגילטיקייט ,מיט וועלכער די אַרבעטער האָבן זיך פאַרהאַלטן צו דעם
ווען ניט רוזוועלט ,װאָלטן דאָך די אַרבעטער-
מאָיער-און העיוואוד-פּראָצעס!;
פירער שטיל פאַראורטיילט געװאָרן ,און קיין האָן װאָלט ניט געקרייט ! (רוזוועלט,
גראַד מיט זיין וואונטש צו טאָן זיי בייזס ,האָט מיט זיין אַטאַקע אויף מענטשן,
עוויגט צװוישן לעבן און טויט ,געטאָן זיי א גרויסע
וועמעס שיקזאַל האָט זגיך

טובה .ער האָט דעם פּראָצעם נעמאַכט פאַר אַ צייטונגס-סענסאַציע) .פאַרגלייכט
די גלייכנילטיקייט פון די אַרבעטער-מאַסן מיט אַ פּאֶר יאָר צוריק אין אַזאַ וויכ-
טיקן פאַל מיט דעם לעבעדיקן אינטערעס ,וועלכן זיי נעמען אין מדעםקנאַמאָ-

ראַדפאַל ,און איד װועט מוזן צונעכן ,אַז דער אַמעריקאַנער אַרבעטער האָט ענדלעך
דערװאַכט אין דעם כעסטן זינען פון װאָרט .ער האָט ניט פער דעם הייליקן
דרך-ארץ פאַר דער אַמעריקאַנער יוסטיץ ,און האָט ניט מורא צו זאָגן אין דער
הייך זיין מיינונג ,אַז דאָ האַנדלט זיך אין אַ פאַרשװוערונג קעגן דער גאַנצער

אַרבעטער-באַװעגונג .אפילו דאָס ,װאָס די אַרבעטער האָבן פּאַליטיש זיך אָפּגע-
לערט אין אַ סך שטעט פון די אַלטע פּאַרטײען און
אַדעד פאַר די ,אינסורגענטן" אָדער פאַר די
רודערט זיך נאָר שטאַרק אין דעם אייבערשטיבל?
זיי מענן אין אֶנהייב ניט טרעפן גראָד צו טאָן

האָבן אָפּגעגעבן זייערע שטימען
סאַציאַליסטן ,באַװײזט ,אַן עס
פון די גרויסער מאַסן ,כאָטש
דאָס ריכטיקע ,אָדער צו טאָן

אַזױ ,וי מיר מיינען עס איז ריכטיק .די הױפּטזאַך איז דאָס װאָס דער אַרבעטער

אין אַמעריקע האָט ענדלעך

געקראָגן דעם קוראַזש צו טראַכטן פון אַן אַנדער

אַרדענונג פון לעבן ,װאָס דאָס אין נאָך נאָרניט לאַנג געווען כמעט
פאַנטאַזיע ! און איז עס ענדלעך נעקומען דערצו ,קמעעןן-נאַנץ

װאַרטן ,אַז דאעַרמ.עדיקאַנער אַרבעטער ,וען ער זְאֶל אפילו

װי אַ שיינע
זיכער דער-

פון אָנהייב אָן

אַכיסעלע טאַפּן אין דער פינצטער און בלאָנדזשען .,וועט אָבער דאָך נאָר ניך
געפינען דעם ריכטיקן וענ ,אויף וועלכן ער פוז גיין בכרי צו צעברעכן זיינע

אַלערלי שקלאַפן-קייטן.

ערשטער מאַי-פּאַנדאָמען
,(/גערצכטיהייט"

 --פטער מאִי פופן)

עס אין דאָס ערשטע מאָל אין די דרייסיק יאָר ,זינט די אַרבעטער האָבן
אָנגעהויבן צו פייערן דעם 1טן מאַי אין דער אַלטער און נייער וועלט ,אַז אין
אַמעריקע ,אין דער נייער וועלט ,זאָל אַן ערשטער מאַײדעמאָנסטראַציע גענומען
ווערן אַזױ ערנסט פון אונדזער פּאַליצײי און אַנדערע מאַכטן ,וי דאָס איז אָפט
פאָרגעקומען אין אייראָפַּע .דאָרט האָט דער ערשטער מאִי געקאָסט גענונ אַר-
נאַסן פון פּאַריז ,רוים ,מאַדריד ,זיינען אין די
בעטער-בלוט פון אֶנהייב אֶן.
ערשטע מאַי-פייערוננען = שטאַרק באַשפּריצט געװואָרן מיט אַרבעטער-בלוט.

דאָ אָבער אין אַמעריקע ,זיינען די מאַײפּאַראַדן ביז איצט אָפּגענאַנגען פרידלעך,
מען האָט כמעט וי איננאָרירט
מייערט זייער אַרבעטער-יום-טוב.

די הינע

ביס? פּראַלעטאָריער,

וואָס האָבן גע-

דאָס מאָל האָבן מיר זיך במעט אויסנעגליכן מיט די אַמאָליקע ערשטע
מאַיען פון דער אַלְטער איראָפּע ,נאָר מיט דעם קליינעם אונטערשייד :דאָרט
זיינען די אַרבעטער אַדֹױס אין זייערע טויזנטער אויף דער גאַס ,אין דאָס די
מאַכטהאָבער ניט געווען צום האַרצן ,האָט מען פּשוט נעשאָסן אין די דע-
מאָנסטראַנטן .דאָ האָבן די אַרבעטער דעם היינטיקן ערשטן סאי גאַנץ ווייניק

אָדער גאָרניט דעמאַנסטרירט ,נאַר יואויניש-וואר אין לאָקאַלן האָבן זיך צוזאַמענ-
געקליבן עטלעכע הונדערט מענטשן און האָבן געװאָלט פייערן דעם ערשטן מאַי,
זיך אַראָפּרײידנדיק פון האַרצן ,האָבן יי אוניפאָרמירטע באַשיבורזשוקעס זיי
אויפגעזוכט אין זייערע פּלעצער און דאָרט זיי געשלאַנן און געממיתט ,ויםל

עס איז נאָר אַריין אין זיי .אַזױ איז באַפּאַלן געװאָרן דער ,קאַלל?-אָפיס (קאַנטאָר
פון

אַ צייטונג),

און מענטשן

אין זעלנערשע

מונדירן

האָבן

געװויזן

װאָס

זיי

קענען .דעם זעלבֿיקן שיקזאַל האָבן געטיילט אַ סך אַנדערע פאַרזאַמלונגען .אין
קליוולאַנד איז געווען גאָר אַ דיכטיקע ,אמתע בלוטבאָד ,דאָס זעלביקע אין באָס-
טאָן .דער פיטינג פון דער ,אַמאַלגעמײדטעט? אין מעדיסאָן סקווער-גאַרדען האָט
זיך געמוזט צוליב זיכערקייט ,באַגײין אָן רעדעפ ,און אַלץ ,װאָס מען האָט נע-
מענט טאָן ,איז געווען שפּילן ,זינגען און דעקלאַמירן...

ש ריפ

ט}
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וי עס איז ,דער היהיאָריקער ערשטער משי האָט דעמאַנסטרירט ,אַן זי
מאַכטהאָבער אונדזערע הייבן אָן צו נעמען ערנסט די אַרבעטער-דעמאַנסטראַציעם
און האַלטן פאר נייטיק צו געבן אַ לעקציע די בונטאָוושטשיקעס ,פּונקט וי אין
דער אַלטער איײיראָפּע פון אַמאָל ,נאַטירלעך אוֹיף דעם אַמעריקאַנער פֿאַסאָן,
פונדעסטוועגן קיין גרויסע תרעומות אויה דעם ,װאָס האָט פּאַסירט בַּיי
אונדז ,קענען מיר ניט האָבן .אין פּאַריז איז דער הי-יאָריקער ערשטער מאַי אַ
פיל ב"לוטיקערער ,און דאָרטן זיינען עס ניט גנעווען קיין סאָלדאַטן ,װאָס האָבן
געשלאָגן און נעשאָסן אויף די דעמאַנסטראַנטן ,נאָר נגראָד די איינעגע פֹּאלִיצֵיי
װאָס האָט געקראָגן אַ באַפּעל ניט צו לאָזן גיין די אַרבעטעד צו ווייט.
וי ווייט אָבער מע קען זען פון די טעלענגראַמעס ,אין די פּאַריזער בּאֲליצי
נגעווען כמעט וי נעצוואוננען אַזױ צו האַנדלען ,ווייל דאָרט ,ווען מע גיט די
אַרבעטער אַ פרייע האַנט ,װאָלט זֵיי אפשר ,שיער ,שיער נעמאַכט אַ רעװאָלוציע.
דאָרט איזן טאַקע געווען אַן ערשטער מאַי מיט אַלֶע קליפּערלעך .דאָרט האָט דער

גאַנצעס) פּאַריזער פּראַלעטאַריאַט

ווירקלעך ניט געאַרבעט.

אַלְץ איז

געװארן

פּאַראַליזירט ,מענטשן ,װאָס האָבֿן ניט געװאָלט בלייבן הונגעריק דעם ערשטן
מאַי ,האָבן זיך נעמוזט פאַרזאָרגן מיט שפּייז ערב דעםט ערשטן מאַי ,מע זאָגט,
אַז אפילו אונדזער פּרעזידענט האָט געמוזט נעמען די נייטיקע פאָרזיכט מיטלען
און פאַרזאָרנן זִיך מיט שפּייז .נאַטירלעך ,האָט די פּאַליצײ ,די אייביקע רעטעריז
פון אָרדענונג ,אַנדערש ניט נעקענט האַנדלען ,וי זי האָט געהאַנדלט .די לַע
איז געווען גאר אַ צוֹ ערנסטע און דער דערווייליקער רעזולטאַט איז :אסַך ,אַ
פארוואונדעטע ,אַ סך אַרעסטירטע ,און פראַנקרייך איז ווידער אַ מאָל געראַטעועט
|
פון דער נעפאַר פון ארַעװאָלוציע.

די קאַּיטאַליסטישע פאַרשװערונג
{ ,גערעכטיקייט" 2697? ----
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א,ונדזערע אַרבעטער האָבן אויף איין מאָמענט ניט אייננערעדט זיך,
אז אונדזערע ....קאַפּיטאַנען פוֹן .דער אינדוסטריע ,זיינען געװאָרן הייסע יוניאָן-
פריינד ! זיי ,װאָס קעמפן כמעט טאָג-טעגלעך פאַר דער עקויסטענץ פון זייער
יוניאָן ,זיי ,װאָס מוזן זיין תמיד אויף דער ואַך ,אַז זייער יוניאָן זאל ניט באַפאַל
ווערן און אַז אַ מעסער זאָל ניט אַרינגעשטאַָכן ווערן אין איר רוקן ,זיי האָב
קייִן מאָל .ניט געקאַנט איינוויגן זיך אין דעם חלום ,אַז די באָסעס האָבן ענדלעך
שלום געמאַכט מיט דער יוֹניאָן .אונדזערע אַרבעטער האָבן קיין מאָל ניט געמאַכט
דעם טעות פון מאַכן אַן אונטערשייד צװוישן גוטע און שלעכטע פאַבריקאַנטן אין
זייער שטעלונג צו דער יוניאָן און אירע טעטיקייטן .דערפאַר איז פאַר זיי די
מאַווייז-פירונג פון אַן אָנגייענדיקער קאַנספּיראַציע קעגן דעם לעבן פון אונדזער
אַרכעטער-באַװעגונג בשום אופן ניט קיין אַנטדעקונג
.

און עס איז דאָ נאָך אַ גרונט פאַר װאָס אונדזערע אַרכעטער זיינען תמיךד
געווען איבערצייגט אין דעם ,אַז די אַרבעטסנעבער זיינען אין עצם ,מוזן זיין
אין עצם ,שונאים פון דער אַרבעטער-באַװענוננ .פון זייער שטאַנדפּונקט ,וי
אויפגעקלערטע סאַציאַליסטן ,איז די אַרבעטער-באַועגונג---און מון זיין---אין איר

עצם אַ רעװאַלוציאָנערע באַװעגונג ,אין דעם בעסטן זינען פון װאָרט ,אפילו ד
קאַנסערװאַטיווסטער טייל אירער קען אויך ניט זיין אַנדערש וי אמת-רעוא-
לוציאָנער .אויב ניט אַלֶע אַרבעטער פאַרשטייען עס נאָך ,אויב אפילן טייל פון אירע
פידער האָבן נאָך ניט באַגריפן דעם עצם זינען פוֹן דער אַרבעטער-באַװעגונג ,האָבן
אָבער די אַרבעטסגעבער דאָס פאַרשטאַנען אַזױֹי ניך ,װוי די אַרבעטער האָבן זיך
אָנגעהויבן צו אַרנאַניזירן .אויב זיי האָבן עס ניט פאַרשטאַנען ,האָבן זיי עס
דערפילט .נאַטירלעך האָבן אַ סך פוֹן זיי געמאַכט אפַּראָבע אַרויסצונעמען דעם
גיפט,

דעם

רעװאַלוציאָנערן

פּרובירט כלומרשט
טרייד-יוניאָניזם.
טרייד-יוניאָניזם.

שלום

גייסט

מאַכן

מיט

אַרבעטער -באַװוענונג,,

פון

דער

דעם

קאָנסערװאַטיון,

און

געלאַסענעם,

האָבן
מעסיקן

זיי האָבן אױסגעפּרובירט פאַרשיידענע מיטלען צו צאַמען דעם
א געוויסע צייט האָבן אייניקע זיך געקאַנט אַרײנרײידן ,אַו עס
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א זי געראָטן  --אייניקע פון די פריערדיקע אַרבעטעריפירער זיינען געװאָרן
אייגענע סענטשן ביי זיי ,און זיי האָבן טריאומפירט .אָבער דער טריאומף האָט
ניט לאַנג געדויערט .דער כאַראַקטער ,די נאַטוד איינגעבוירן אין ד
אעַררבעטער-
באַװעגונג ,האָט ניט געקאָנט געענדערט וערן ,און דעמאָלט האָט זיך אָנגעהויבן
או
יף דאָס ניי דער קאַמף קעגן טרייד-יוניאָניזם .אַזױ אַז ער איז שוין מער ניט סיין
פא
ַ
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ש
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ו
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,
ד
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ר
ק
א
ַ
מ
ף
ק
ע
ג
ן דער אַרבעטער-באַװעגונג ווערט געפירט נאַנץ אָפן,

ער ווערם נעפירט אָפן פון די קאַפּיטאַנען פון דער אינדוסטריע ,און גאָר אֵן

אויסנאַם ,ער ווערט געפירט אָפּן אין אונדזרע געריכטסהייזער ,אָפן אין אונדוערע
געזעצגעבערישער קערפּערשאַפטן,..
יה
דער קאַמף אין אַן אָפּענער קאַמף .יעדער מענטש ,װאָס װיל אַליין זיך נִיט
בלינד מאַכן ,קען עס זען .קען עס אָנטאַפּן ,און מיר האַלטן עס דווקא פאַר א
גוטער זאַך .די אַרבעטער-באַװעגונג איז געשטערט געװארן אין איר נאַנג ,וייל
עס איז געווען פֿאַרשפּרײים א מיינונג ,אַז דער טרייך-יוניאֲניוֹם קען זיך גוט
איינלעבן ,איינבירגערן אין דער איצטיקער אָרדענונג פון פּראָפּיטערײ און כאַפַ
לאַפּ ,און סע קען אַלץ אאַז
יױינגעשטעלט וערן ,אַז אי דער װאָלף יָאֶל זיין זאָט,
און די צינ גאַנץ .דאָס א
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דער קאַפּיטאַליזם קען ניט עקזיסטירן

צוזאַמען

מיט דער אַרבעטער-כאַװעגוג;;

אַז זײַ זיינען אין דער אמתן טויט-פיינד איינע די אַנדערע:
אַָדער דער קאַפּי-
טאַליזם מוז טייטן די אַרבעטער-באַװענונג ,אָדער פֿאַרקערט.
אַ צװואַמענלעבן
צווישן די ביידע פיינדלעכע כוחות איז אומענלעך .דאָס ווערט אַלְץ קלאָרער און
קלאָרער מיט יעדן טאָג ,דערפאַר מוז דער קאַמף ווערן אַליץ שאַרפער ,אַלֵץ אוים-
געשפּראַכענער ,אַלץ אָפּענער ,די צייט פון אַ קאָנספּיראַטיון קאַמף פון קאַפּי-
מאל

קעגן

אַרבעם

קעגנזייטיקער

אין שוֹין

פאַרביי.

דאָס

קאַמף ,ווערט אויסגעפאָכטן

זעלביקע

אונטערן

פאַרקערט,

אָפענעם

דער

קאֲמָף,

דער

הימל ,און נוט אַוֹי

װאָס ענערגיע און מוט קען אױפטאָן
=

=

{רייע
פ

געזעלשאַפט"
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ט קען אױפּטאָן ,האָבן וואונדערלעך באַװיזן די בראַװע
װאָס ענערגיע און מו
האָבן געפירט אַזאַ אַנגן און ,װי עס האָם אוים"
קעמפער אין ספּאָקיין ,וואו זיי
מף פאַר דעם רעכט פון פרייער רעדע .דעם הורש
געזען ,אַזאַ האָפּענונגסלאָזן קא
וינט געװאָרן מיט אַ פולשטענדיקן זיג .װי צעיר
איז זייעד גרויסער קאַמף געקר
עבושעוועט די פֹּאֶלִיצֵיי אין ספּאָקיין ,מענטשן,
שעטט רוסישע קאָזאַקן האָט ג
ינדסטן פּרואוו צו באַנוצן זיך מיט דעם רעכט
װאָס האָבן אַרױסגעװיזן דעם מ
טירט געװאָרן ,שענדלעך באַהאַנדלט און געשלאָגן
פון פרייער רעדע זיינען אַרעס
די געפענגעניש-שדים ,און פאַרמשפּט געװאָרן צו
געװאָרן פון דער פּאליציי און

טראָף-טעדמינען פון דעם פאַרקויפטן קאַפּיטאַליסטישן ריכטער.
לאַנגע ש

אַז די קעמפער וועלן אָדער מוזן איינציקווייז פאַרפולט
עס האָט אויסנעזען,
ר טאָן עפּעס פאַרצווייפלטעס ,אוֹן מאַכן אַ תל פון
ווערן אין די תפיסות אָדע
נאָר דעם כוֹח .און עס װאָלט געװען אַ
גאַנץ ספּאָקין ,אויב זֵיי האָבן דערצו.
ווען אַזעלכע פאַרצווייפלונגס-געדאַנקען װאָלטן געפונען פּלאַץ
קנאַפּער וואונדער,
ע קעמפער .אָט די מענטשן האָנן אפילן ניט געהאַט
אין די קעפּ פון די דאָזיק
י וועלט װעט וויסן פון זייער קאַמף .די קאַפּיטאַליסטישע
די באַפּרידיקונג ,אַז ד
אַרשווערונג ,און מיט קיין איין װאָרט ניט דערמאָנס
פּרעסע האָט נעמאַכט אַ פ
י אַרבעטער ניט פאַרלאָרן דעם מוט .זיי האָבן נים
ווענן דעם .דאָך האָבן אָט ד
ך ,װי נאָר דאָס ,װאָס זיי האָבן זיך ניט אָפּגעשראָקן פאַר
געטאָן קיין אַנדער זאַ
האָבן געלאָזט זיך אַריינזעצן אין געפענגעניש .עס
קיינע באַשטראָפונגען ,און
ווייט ,אַז אַכּע עקזיסטירנדיקע פאַרשפּאַר-פּלעצער זיינען געווען
איז געקומען אַזױ

ט געמוזט נעמען אַנדערע געביידעם און זיי פאַרװאַנדלען אין
פול ,און מען האָ

האָט זיי באַהאַנדלט ,אָבער עפּעס עסן האָט מען זי
תפיסות ,שלעכט וי מען
דאָס האָט זיך באַלְד אָפּגערופן אויף דער קעשענע פון די
נעמוזט נעבן ,און
 ,דאָס .האָט דוקא זיי באַװירקט .אָט דאָס ,צוזאַמען מיט מוטיקן
שטייער-צאָלער
געבראַכן ענדלעך די קאַפּיטאַליסטישע פאַרשווערונג אין
פּאַקיוון קאַמף ,האָם

ש ריפ טן}
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ספּאַקיין .די אַרבעטער פון די ,א,ינדוסטריאַל װאָרקערס אִוו דער װאָרלד" האָבן
אָנגעפירט אַ בראַװן ,אַ מוטיקן קאַמף ,װאָס האָט לויט די אומשטענדן אֶנגע-
נומען אַזאַ פאָרמע ,ואָס טאָלסטאֵי פּריידיקט ,און ואָס פאָדערט געויס ניט
ווייניקער פוט ,וי אַן אַקטיוער קאַמף.

 )1מין

און דיין == =ז =ז

=

הי דח דיה די דח די דח דה הת

3/4 -- 104

 )2דער אַרכעטער אַמאָל און היינט -ך חי == יי זי היה == 674 -- 444

מײן

די

און

,אָס וילן די אַנאַרכיסטן?"  --די טעאָריע פון אַגאַרניזם
ומון דער ברטשור ט
קלאָר אַרױסגעבראַכט --- ,לאַנדאָ)0981 ,
נעל און לייכט גליטשען זיך אַרױס אט די צוויי װערטער פון מוילן;
ש
שטנס ,ווייל זיי זיינען זייער קורין ,מ'דאַרף זיך די ציינער ניט צעברעכןן
ער
וייטנס ,ווייל אָט די קורצע ווערטער ווערן מער געברויכט װי אַלע אַנדערע.
צו
ר שטייט ,וואו איד גייט ,אומעטום װעט איר הערן מיין ,דיין; דיין ,מיין.
וואו אי
קען נאָך אַ סך אַנדערע ווערטער ,ווייס עס שוין אִם די
דאָס קינד ,איידער עס

טעל אויף אויסװייניק ,עס איז דעריבער קיין וואונדער ניט פאַר װאָס אַ סך
ווער
ניבן זיך זייער זעלטן

מענטשן

די מי אום

גרינדלעך

נאָכצודענקען

איבער

דער

ור פון ,מיין" ,דיין" ,איכער דעם באַטײיט ,דער ראָלע און דעם איינפלוס
נאַט

װאָס ,מיין" ,דיין" ,,האָט אויף דעם געזעלשאַפּטלעכן לעבן .עם אביאןַקאַנט,
פרעגט זייער זעלטן קשיות אויף עפּעם ,װאָס ער איז געהאוינם
אַן דער מענטש
זען פון זיין קינדהייט אֶן; מ'דאַרף זיין אַן אייזיק ניוטאָן*) כדי צוֹ שטעלן
צו
ַנע ,פאַר װאָס פאַלט דער עפּ? פון בוים אַרונטער און ניט אַרױף,
זיך די פרא
ווען דאָס איז שוין

אפשר

געווען

דאָס טויזנטע

מאָל ,װי ער

האָט באַמערקט

די

שיינונג .אַזעלכע מענטשן אָבער זיינען פאַראַן ,ליידער ,גאַנץ װייניק
דאָזיקע דער
פינען נאָךְ אַזױי פיל מענטשן ,װאָס אין זייערע קעפּ הערשט נאָך
און מיר נע
מצרישע פינצטערניש אין שייכות צו אָט דער פראַנע .די פראַנע אין זייער
די
עס איז ניטאָ נאָך איין זאך אין דער וװעלט ,װאָס זאָל האָבן
וויכטיק ,װואָרעם
און אזא שעדלעכע ווירקונג ,אויף דעם מענטשלעכן לעבן ,וי
אַזאַ .ווירקונג,
,יין
מ

און

:

דיין".

עם מאָמענטן אָן ,װי עס איז אייננעפירט געװאָרן אייגנטום אין דער
פון ד
עכער געזעלשאַפט ,האָט זי װוי אַזעלכע ,וי א געזעלשאַפט ,שוֹין אויפם-
טענטשל
געהערט צו עקזיסטירן; דאָס װאָרט ,די פּוסטע פראַזע איז נאָר געבליבן .איז װאָם
*)

גהיסער
אנטדעלער

געלערנטער געבאָרן
פֿון

גרטװיטטגיע'

אין
געזעץ.

דוטן

יאַרהעדערט

(,,2461'7211

פאַרשטייען מיר אונטערן װאָרט ,געזעלשאַפט??  --אַ פאַרבינדונג פון מענטשן
וואָס ווילן לעבן ,אַרבעטן געמיינשאַפטלעך ,העלפן ,אונטערשטיצן איינער דעם
אַנדערן ,מיט איין װאָרט ,לעבן װוי געזעלן; מע קען אָבער בשום אופן ניט אָנרופן
נעזעלשאַפט אַזא צוזאַמענקונפט פון מענטשן ,וואו מענטשן זוכן נאָר איינער
דעם אַנדערן אויפצועסן ,באַשװינדלען ,ברענגען שאָדן ,וי וייט עס איז נאָר

מענלעך ,דאָס אַלץ ,װי מיר װעלן עס שפּעטער מער דערקלערן,

אין נאָר דער

פועל-יוצא פון מ
,יין און דיין" .פון דעם מאָמענט ,וי ,מיין און דיין" האָט
אַנגעהויבן צו ה
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ש
ן
א
י
ן
ד
ע
ר
ג
ע
ז
ע
ל
ש
א
ַ
פ
ּ
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ָ
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ש
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ד
ע
ר
הויבענע אין פאַרשלונגען נע-
װאָרן פון איין
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,
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א
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ס
מ'רופט אויף יידיש : אָנ-
צוראַבעווען".
ד
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ר
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נ
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ש
ן
,
א
י
י
ן
מ
א
ָ
ל
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א
ַ
ה
ע
ר
שט פון דער דאָזיקער ליידנשאַפט,
הערט אויף
צ
ו
ז
י
י
ן
א
ַ
מ
ע
נ
ט
ש
,
ער וערט אַ רויב-חיה .קיין מיט? אין פאַר אים
ניט צו של
ע
כ
ט
,
כ
ד
י
א
ָ
נ
צ
ו
ר
א
ַ
ב
עװען װאָס מער און מער ,װאָס מער ער האָט ,אַלץ
מער ווילט
ז
י
ך
א
י
ם
,
כ
א
ָטש ער וייס גאָרניט װאָס צו טאָן מיט אָט די אַלע

רייכטימער,

|

אין דער הינזיכט איז דער מענטש פיל ע-נער ,װי אַ רויב:חיה; די לעצטע
צערייסט און פרעסט נאָר דעמאָלט אַנדערע ,ווען זי איז הונגעריק .דער מענטש
אָבער ,װאָס האָם געהאָט דאָס אומגליק אַרינצוֹפאַלן אין די לאַפּעס פון דער
דאָזיקער ליידנשאַפט ,אין שוין ניט מער זיין איינענער האַר .ער וװוערט אַ פול-
שטענדיקער שקלאַף פון איר; ער טוט און שאַפּט פּונקט ,װי אַ שד װאָלט אין

אים געזעסן און אָנגעטריבן אים; רויב ,רויב ,רויב !

|

ב
{אַטראַכט גוט אָט די מענטשן אין זייער געיעג און איר װועט מוזן קומען
צום.
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ט
י
ק
ע
ר
פ
ּ
ל
א
ַ
ץ
א
י
ז
א
ַ
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ז
,
י
ע
ד
ע
ר
ב
ד
עת װועט אויף דעם גרונט
מוזן

צונעבן,

אַז

אונדזערע

ראָטשילדס,

װאַנדערבילדס,

אַסטאָרס,

נולדס

א"א

זיינען די געפערלעכסטע משוגעים ,װאָס קענען נאָר זיין ,און אַז זיי געהערן אין
אַ דולהויז און ניט אין אַ מענטשלעכער געזעלשאַפט.
איך האָב געשריבן ,נעפערלעכע משוגעים" און פאַר װאָס ?  --וויי? דורך
זייער משונעת פון אָנרױבן אַלץ מער און מער ,אַזױ פיל ,אַן זיי קענען װאָס
גאָרניט פאַרברויכן ,גייען מיליאָנען פון מענטשן-לעבנס פֿאַר דער צייט אין דער
ערד .ניין און ניינציק חלקים פוֹן דער מענטשהייט דאַרבן ,שמאַכטן ,פירן אַ
לעבן ,װאָס איז אַ סך ערגער ,וי דער טויט און נאָר דע-פאַר װאָס די משונעים
הא
ָבן אַװעקגערויבט ביי זֵיי די פרוכט פון זייער האָרעװאַניע .ניין און ניינציק
ח
ל
ק
י
ם
פ
ו
ן
ד
ע
ר
מ
ע
נטשהייט לעבן אין עננשאַפט ,געפּרעסט וי הערינג אין אַ
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ל
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ָ
ט
עמען די שטיקנדיקע פאַרפּעסטעטע לופט ,װאָס קען דעם געזונטסט;
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מענטשן שנעל אין דער ערד אַרײניאָגן ,בעת אַ הייפל פון משונעים רופן ז
,ייערע"

| וו
עלדער ,פּאַרקן ,װאָס ציען זיך מיילן לאַנג ,און דינען די משוגעים וי אַ פּלאַץ,
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געקענט דעם טאָג איבערלעבן; ואָס ווייטער ,די
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צו פאַרנעמען אַן אומזיסטן פּלאַץ ,האָט אים דער

מייסטער

אויסגעביטן

אויף

אַזאַ יוננן ,קרעפטיקן

מענטשן,

װי ער אין אַלֵיין

אַמאָל געווען .ער בעטלט איצט בעת די הונדערטער פונטן ,װאָס ער האָט פאַר-
די
נט אין לעבן ,ווערן אַרױסגעװאָרפן פאַר די הינט ,פערד ,גאַלדענע בראַסלעטן
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ע
ד ר פּראָדוקט פון אַ משוגענער איבערזעטיקטער פאַנטאזיש .
 21אַזיינער ביי נאַכט .אויף װײיטשעפּעל הייבט זיך ערשט אָן דאָס לעבן.
אי
ר וועם באַגעגענען פּנימער ,װאָס װעלן אויף אייך מאַכן דעם איינדרוק ניכער
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אייזערנע האַנט פון זייער טרויעריקן מז?
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יער פארדריקטער ברוסט! באַדענקט זיך אָבער און
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ט
די סיסטעם פון ,מיין און דיין' ,ואָס האָט גע-
מאַכט מענטשן אַזױ טיף אומנליקלעך; זיי זיינען די קרבנות פון ,מיין און
דיין" .אָט די יונגע פרויען און מענער זיינען געװאָרן דאָס ,װאָס זיי זיינען
נאָר דורך נויט און עלנט ,װאָס זיי האָבן געליטן פון קינדווייז אָן וען ניט דאָס
װאָלטן זיי געקענם זיין זייער ניצלעכע מיטגלידער אין דער מענטשלעכער גע-
זעלשאַפט,
|
,

דער ארבעטער אמאָל און היינט
ווען אַלֶע ימים װאָלטן געווען טינט און אַלץ אין דער וועלט װאָלט געווען
פּאַפּיר ,װאָלטן דאָס אַלְץ נאָך ניט גענוג געווען צו באַשרייבן
טאָגן ,װאָס זיינען פאַראורזאַכט

געװאָרן

דער מענטשהייט

די פּלאָגן ,די ויי-

דורך ,מיין

און דיין";

וויפל מיר וװעלן ניט שרייבן איבער דעם ,וװעט דאָס פּונקט זיין אַ טראָפּן אין ים,
מיר װועלן בעסער אונדזער אויפמערקזאַמקײיט שענקען דער פראַגע ,מיט וועלכער
אָט דער קאַפּיטל איז באַטיטלט .און כדי ניט צו זיין לאַנג ,וועלן מיר נאָר נעמען די
לעצטע צוויי פאָרמען פון דער מענטשלעכער געזעלשאַפט; איך מיין דעם מיטל-
אַלטער און אונדזער נייע צייט.
|  -אין מיטאַלטער איז די וועלט אין אַלגעמײן געװען פיל אָרעמער ,װי זי
איז איצט ,עס זיינען ניט געווען די אַלע רייכטימער ,װאָס מיר באַזיצן איצט אין
אַזאַ איכערפלוס; אינדוסטריע און האַנד? זיינען נאָך געווען אין זייערע װינדעלעך;
פון דאַמפמאַשינען האָט מען נאָך נאָר קיין אַנונג ניט געהאַט; עס האָט אוֹיך
ניט עקזיסטירט די צעטיילונג פון דער אַרבעט אין אַזאַ גראַד װי זי עקזיסטירט
איצט; דער שוסטער האָט געהאַט דאָס רעכט צו רופן זיך מיט דעם נאָמען ,ווייל
ער האָט אַלֵיין נעמאַכט דעם גאַנצן שוך פון אֶנהייב ביזן סוף; דער שניידער,

דער טישלער א"אַ  --אויך דאָס זעלביקע ,זיי זיינען געווען גאַנצע בעלי מלאכות,
יעדער אַרבעטער האָט געמאַכט זיינע פּראָדוקטן פאַר א באַשטיסטער צאָל פון באַ-
קאַנטע ,ער האָט ניט געאַרבעט גנלאָט אין דער וועלט אַרײן .אַזא אַרבעטער וי
אָרעם ער איז ניט געווען ,האָט דאָך זיין חיונה ,כאָטש אַ קלענלעכע חיונה ,תמיד
נעמאַכט .די הויפטזאַך איז ,ואָס ער איז געװוען זיין איינענער האַר און זיין
עקזיסטענץ איז געווען פאַרזיכערט; ער איז ניט געװען בלוין א ,האַנט" ,ער
אין געווען טאַקע אַ גאַנצער אַרבעטער ,דער לערניונג האָט אויך געואוסט באַ-
שטימט ,אַז ווען זיין לערנצייט װועט זיך ענדיקן ,װועט ער וערן אַזאַ זעלבסט-.
שטענדיקער מייסטער ,וי זיין לערער; די נעזעלשאַפט אַליין האָט שוין דעמאָלט
געזאָרנט דערפאַר ,די אַרכעטער פון יענער צייט ,װי איר סקענט זען ,זיינען אין
זייער לעבן געווען מער אָדער ווייניקער זיכער ,זיי זיינען ניט געװוען ,װי עס
איז איצט ,אין נאַנצן פּראַלעטאָריער ,אַזױ האָט עס געדויערט אַזױ לאַנג הין
יי

עס זיינען ניט אַנטדעקט

געװאָרן פּלעצער ,װאָס האָבן נעפאדטרט

פאַרשיידענע

ש

ר

י פ

מ ן

5רא

מענטשלעכע אַרבעט.
דורך אט די פאָדערונגען האָבן די אַרבעטעד אין קליינע
װאַרשטאַטן אָנגעהויכן צו פאַרשווינדן אוֹן האָבן אָפּנעטראָטן זייער פּלאַץ פאַר
דער אַרבעט אין גרויסע װאַרשטאַטן וואו די אַרבעט איז געמאַכט געװאָרן פון
אַרבעטער טיילווייז ,כדי זי זאָל שנעלער פאַרטיק ווערן .באַלד נאָך דעם זיינען
אויסגעפונען געװאָרן מאַשינען װאָס האָבן נאָך מער געהאָלפן צו דער שנעלער
פאַרפאַרטיקונג פון דער אַרבעט .פון יענער צייט אָן דאַטירט זיך די באַריסטע
,פדייהייט" פון דעם אַרבעטער .פריי איזן ער געװאָרן אין צוויי הינזיכטן; דיי
צו גיין ,צוֹ פאָרן ,צו פאַרקויפן זיין אַרבעט צו וועמען ער האָט געױאָלט ,ער
איז שוין ניט געווען מער צונעבונדן צו דעם שטיקל ערד ,וי פריער; פריי אין ער
אָבער אויך געווען פוֹן אַלע מיטלען ,פון אַלֶע ווערקצייג ,װאָס זיינען נייטיק פאַר
דער מענטשלעכער אַרבעט; אויסער זיינע צויי הענט האָט ער גאָרניט געהאָט
און דערפאַר האָט ער געמוזט פאַרקויפן זיין קראַפט צו דעם װאָס האָט געהאַט
אט די אַלע ווערקצייג .זיישנדיק געצוואוננען צו אַרבכעטן כדי דעם הוננער צו
שטילן ,האָט ער באַקומען ניט דעם פּרייז ,װאָס זיין אַרבעט אין ויירקלעך ווערט
({ י
ה 1
געווען ,ניין ,דעם פּרייז ,װוי איר אַלע ווייסט עס ,באַשטימט דער באזיצע-
אַלע סאַשינען; וויפל ער וי? אַזױ פיל גיט ער דעם אַרבעטעד ,וייל
ד
ע
ם
א
ַ
ר
בעטערס לעבן אין אין דעם רשוֹת פון אָט דעם מענטשן; דער אַרכעטער האָט
איין ברירה :אָדער שטאַרבן פון הונגער ,אָדער אַרבעטן פאַר ברויט מיט װאַסער;
וֹ

נאַטידלעך קלייבט ער אויס דאָס לעצטע,

=+

ה

|

| מערער מיט דעם וואוקס פון די גרוֹיסע װאַרשטשטן מיט די פאַרפולקומענע
ווערקצייג אוֹן אַרבעט-פאַרשפּאָרנדיקע מאַשינען ,זיינע אַלץ וייניקער אוֹן ווי-
ניקער געװאָרן די אַרבעטער ,װאָס האָבן געאַרבעט פאַר זיך ,װאָס זיינען געווען
זעלבסטשטענדיק ,זיי מיט זייערע פּדימיטיווע ווערקצייג ,מיט זייער אַלטמאָדישן
אופן צו אַרבעטן ,האָבן זיך ניט געקענט פאַרמעסטן מיט דעם נרויסן האַבריקאַנט
װאָס האָט פּראָדוצירט אַלץ מיט דער מאַשין .די מאַשין-אַרבעט אין געווען אי
ביליקער ,אי בעסער ,און ווילנדיק ,ניט ווילנדיק ,האָט דער קליינער מייסטערפ
געמוזט פאַרלאָזן זיין קליינעם װאַרשטאַטל און ניין און יווערן אַ שקלאַף ביי דעם
גרויסן פאַב-יקאַנט.
אַ קורצע ציים אין עס נאָך געווען צוֹ דערליידן ,אַרבעט האָט מען
דאַרפט האבן אַ סך ,די מאַשינען זיינען נאָך ניט געווען אַנטוויקלט ,יעדעס סא
פלעגט אויסגעפונען ווערן אַ נייער פּלאַץ ,וואו מע האָט געקענט פארקויפן יי
פּראָדוצירטע סחורות און די ,פרייע? האָבן נאָך וי עס אין געהאָט פרנסה.
נים תמיד אָכער ,וי אַ שפּריכװאָרט גייט ,זאָגט מען על הנסים :נייע פּלעצער,
מערק ,שעפּן זיך אויס ,די אַרבעט פּראָדוצירט מיט דער הילף פון מאַשינען,
ווערט געמאַכט צען מאָל און הונדערט מאָל שנעלער ,וי עס איז פריער נעמאַכט
געװאָרן; די שפּייכלערס זיינען אָנגעשטאָפּט מיט סחורה ,פאַר ויעלכע עס זיינען
קיין קונים ניטאָ .עס קומט אַ שטילשטאַנד אין האַנדל; אין דער פאַבדיק ,וואו
עס האָם געזשומעם פריער פון די טויזנטער אַרבעטער-שטימען אין טויט איצט,
וי אין אַ קבר .ואָס ווערט מיט די טויזנטער אַרבעטער ,װאָס האָבן דאָרט גע
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בן פון הונגער ,פרירן פון קעלט ניט דערפאַר ,ווייל עס איז
אַרבעט? זיי שטאַר
 .אַ ניין ,דאָ איז שוין צו פיל ,זיי האָבן אָבער ניט פאַר .װאָס
ניטאָ װאָס צו קויפן
יי
צו קויפן.

האָט איר שוין געהערט פון אַזאַ משונעת ,אַז מענטשן זאָלן הונגערן דער-

כאַר ,ווייל עס אין דאָ צופיל

עסנװאַרג,

אַז מענטשן

גייען נאַקעט און באָרװעס

דאָ צופיל קליידער ,צופיל שיך ? און דאָך איז עס אפַאַקט ,װאָס
ווייל עס זיינען
ט און קען נים געענדערט ווערן אַזױ לאַנג װי דער אַרבעטער און דער
וועט ני
פון די אַלע מאַשינע פ,אַבריקן און אַלע אַרבעטס-מיטלען ,וועלן זיין
באזיצער
פּערואָנען,

זי לֿאַנג װי

עס

ועט

עקזיסטירן

,מיין

און

צוויי באַזונדערע
דיין" !
נט אויס אַ מאַשין פאַר וועלכער עס איז אַרבעט; מיט דער
איינער נעפי
קען דער מענטש מאַכן די אַרכעט פיל שנעלער און פיל לייכטער ,װי ער
מאשין
ער געמאַכט .דאַכט זיך אַ ברכה פאַר דעם אַרבעטער .אַזױ װאָלט עס
האָט זי פרי

מאַקע אויך געווען ,אָבער נאָר דעמאָלט ווען דער אַרבעטער װאָלט געווען דער
צו וועמען די מאַשין װאָלט געהערן .דעמאָלט װאָלט ער אַנשטאָט צען שעה אַרבעם

דאַרפט אפשר אין גאַנצן אַרבעטן פיר שעה .וי די זאַך איז אָבער איצט ,ווען
בא
דער מאַשין-באַזיצער אין אַ גאַנץ אַנדערע פּערזאָן ,װערט אָט די ברכה  --א
לה .אַנשטאָט דעם ,אַז די מאַשין זאָל זיין דעם אַרבעטער אַ הילף װערם זי
קל
ינער אַ קאַנקורענט ,זי שליידערט אַדױס טויזנטער מענטשן אויפן נאַס ,אָן
זי
עס איז מיטלען צום לעבן און אָן אַ פונק פון האָפּענונג אויף דער צד
וועלכע
קונפט .אַזױי ווייס איז עס איצט מיט דעם אַרבעטער :שװאַרץ און פינצטער איז
ן לעבן ,קיין פרייד אין פאַרנאַנגענהײט ,קיין רו אין דער קעגנװאַרט ,קיין האָ-
זיי
פענונג אין דער צוקונפט .אַכּע וועגן זיינען באַדעקט מיט װאַנדערנדיקע אַרבעטער,
װאָס נייען פון איין פּלאַץ אויף דעם אַנדערן ,אפשר וועלן זיי געפינען אַ פּלאַץ,
וואו זיי זאָלן קענען פאַרדינען אַ שטיקל ברויט; אויף איין שטיקל ברויט זיינען
דאָ הונדערט מיילער; די איבעריקע  ---ניין און ניינציק פילן אָן אונדזערע גע-

פענגענישן.
טראכט

דאָס איז

דער

עלעמענט

פון דער

געזעלשאַפּט,

װאָס

װערט

כצ

פאַר געפערלעך .ווייל זיי ווילן עסן ,און האָבן ניט קיין אַנדער וועג| ,

צו גנבענען און רויבן .דאָס הייפ? קאַפּיטאַליסטן ,אָבער ,װאָס שינדן און ר וב
ָס אָרעמע פאָלק ,באָדן זיך אין לוקסוס .זיי זיצן אין זייערע פּאַלאַצן .און
דא
נען זיכער ,אַז קיין זאַך פעלט ניט דער היינטיקער אָרדענונג און אַן מיר לעבן
זיי
אין דער בעסטער פון אַלע װועלטן.

וועגן
נברייט

אטרבעטער

פון דער רעדאַקביע.
אנמערקווג צו
דער טײגענער דאַטע.

דײר

טאַקטיק
שטימע"י

--

שפריל

אַרטיסל

מעריסטגס
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מיר האָבן ביז איצט זיך ניט אַרייננעמישט אין דער דעבאַטע איבער פּאַרי
לאַמענטאַריזם צווישן ד"ר מ-ן (פעריסאָן) און די אַנדערע גענאָסן.
כאָטש מיר האָבן געהאַט עפּעס אויסצוזעצן אין יעדן אַרטיקל פון די
שרייכער .מיר האָבן געטראַכט ,זאָלן די גענאָסן דעבאַטירן ,ריידן ,שרייבן ,זי
וועלן זיך דערריידן צוֹ די ריכטיקע פּונקטן .פון דעם היינטיקן אַרטיקל אָבער פון
גענ' ד"ר מ-ן זעט זיך אָן ,אַז ער ,און נאָר ער אַלֵיין ,האָט זיך דעררעדט בין צו
דער גדעבסטער זידלעריי .אוֹן דאָס אין עטװאָס ,װאָס אין פאַר אונדז געווען אַ

|

רעכסט-פּיינלעכע איבערראשונג.
עס קען זיין ,אַז עס איז נאָר דערפאַר ,ווייל ער האָט ווירקלעך ניט װאָס
צו ענטפעדן ,און דעמאָלט איז זידלען זיך אויך אַן ענטפער ,אָבער די פּרעסע"
פרייהייט אין דער ,פא"ש" גייט נים אַזױ ווייט ,און מער וװועט עס נים גיין.

,ראָ-
כ? חמתו לֿאָזט אויס גענ' ד"ר מ"ן אויף  9לעווינען, :עזוֹת פּנים" ,ג

אַנדער מיינונג װי ער! פיו ,שאַנדע!

גענ' ד"ר מין רערט פון פאַנאַטיום הי

אַנדערע און אַלֵיין אין ער דער גרעסטער פאַנאַטיקער .ער אין גריים צו דער
קלערן די בעסטע גענאָסן פאַר פערד און בהמות און ליגנער און גראָבע יונגען,
װאָס האָבן אֵן אַנדער מיינונג ,װי ער .ער טענהט אַלץ ,אַז מע זאָל אים צו רו
לאָזן ,און נאָר ריידז

וועגן זיינע אַרנומענטן,

איז ,ערשטנס,

װוער

טשעפּעט

אים !

די אַלע דעבאטאנטן באַהאַנדלען דאָך אים מיט הענטשקעס ,אמת ,לעווין אט
זיך אויסגערעדט א שפעכט װאָרט אין זייז ערשטן אַרטיק? ,דערציילנדיק ,אַן גענ'
ד"ר מ-ן וויל פאַרדעקן זיינע אָפּאָרטוניסטישע שטרעבונגען .מיר ,װאָס קעגען ח"ר
מ-ן ,ווייסן ,אַז ד"ר מ-ן איז ניט קיין שטרעכער און ניט קיין אָפּאָרטוניסט .א8בער

נעג' ד"ר מין ,אַלט אַלֿמער נטנ! ,האָט נעמענט אַ ביס? מער שכל האָבן און זיך
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אויסלאַכן פון אַזאַ באַשולדיקונג .גענ' ד"ר סין האָט אויך געמענט פאַ-רשטין,
אַז בעת עס װאָלט געווען אומפאַרציילעך פאַר אונדז צו זאָנן עפּעס אַזױנס ,אין
עס אָבער נאַנץ פאַרשטענדלעך ,אַז איינער ,װאָק קען אים ניט ,זאָל מעגן אַזו
דענקען .וויל אָבער גענ' ד"ר מ"ן פון דעם אַלעם ניט וויסן ,און גיסט פּעך און
שוועבל  --דאָס איז ניט קיין פּאַסיקער וועג פון דעבאַטירן,
און איצט ,זיינע אַרגומענטן מישטיינס געזאָנט ,װאָסערע אַרגומענטן האָט
דען גענ' ד"ר מין אָנגעגעבן פאַר זיין נייער פּאָזיציע ? ערשטנס ,אַן מיר מאַכן
ניט קיין פאָרשריט מיט אונדזער פּראָפּאַנאַנדע ,און דעריבער אין אַ סברא
(נביאות) ,אַז דורך דעם פּאַרלאַמענטאַריזם וועלן מיר נאָר אַ וועלט איבערקערן,
און צווייטנס ,אַז עס אין חס וחלילה ניט קעגן פּרינציפּ ,נו ,וועגן די ביידע באַ-
הויפּטונגען קענען געוויס זיין פאַרשידענע מיינונגען .עס שיינט אונדן ,אַן זי
אַלגעמיינע מיינונג ,װאָס הערשט צווישן די אַנאַרכיסטן ,אין אַ פיל מער באַגריג-
דעטע ,וי ד"ר מ-נס; אַנשטאָט דעם אַז ד"ר מ-ז זאל באַוייזן אין אַלֶע איינצל-
הייטן ,אַז דאָס איז פּרינציפּיעל ,אַז ער פאַרשטייט וי צו גרינדן אַזאַ אָרגאַניזאַ-
ציע ,װאָס זאָל זיין אין איינקלאַנג מיט דעם אַנאַרכיסטישן אידעאַל ,פאַרלאָזט ער

זִיך גאָר אוֹיף אַנדערע ,גראָד קעגנער ,װאָס זאָלן זיך ברעכן די קעפּ .אַזאַ סאָרט
|
אַרגומענטאַציע איז ,מילד גערעדט ,קאָמיש...
בקיצור ,עס שיינט אונדו ,אַז גענ' ד"ר מין ,האָט דערווייל מיט קיין איין
אות ניט באַוויזן ,אַז זיין נייע שטעלונג האָט וועלכע עס אין כאַנרינדונג .און
צו דעם האָט עד אין היינטיקן אַרטיק? באַװיזן ,אַז ער האָט ליידער אַזאַ טעמ-
פּעראַמענט ,ואָס מאַכט אים גאַנץ אומפעאיק צו דעבאַטירן רואיק און זאַכלעך.
און דעריבער שליסן מיר אויף דערויי? אָט די דעבאַטע ,מיר רעכענען בקרוב
צוֹ שרייבן עטלעכע ארטיקלען ,אין וועלכע מיר וועלן גרינטלעכער אַדיינגיין אין
דער טעאָריע פון אַנאַרכיזם ,און האָפן צו באַװייזן ,פאַר װאָס דעם חרס װאָס
אַלע אַנאַרכיסטן אין אלע צייטן האָבן אַרױפנעלײגט אויף דער פּאַרלאַמענטאַרי-
שער טעטיקייט ,איז געווען באַגרינדעט דעמאָלט און פאַר װאָס ער איז נאָך מער
באַנרינדעט איצט .ד"ר מ"ן װעט האָנן די פרייהייט צו ענטפערן און ווייזן אונדן
וואו און פאַר װאָס מיר זיינען ניט לאָניש.
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עס אין אַ מנהג פוֹן די עלטסטע צייטן אָן זיך אָפּצושטעלן אויף אַ ויילע
ביים סוף פון איין יאָר און ביים אֶנהייב פוֹן אַ צוייטן און זיך אַ פרעג טאָן;
װאָס האָט דאָס אַלְטע יאָר אויפגעטאָן ,און װאָס אין צו דערװאַרטן פון דעם
נייעם ? פאַרשטייט זיך ,אַז דער ענטפער אויף אָט דער פראַנע אין ניט און קען
ניט זיין פאַר יעדן גלייך .עס ווענדט זיד זייעל פיל אין דעם ,ווער עס שטעפט די
פ!ראַגע; עס ווענדט זיך אָן דעם .,,װאָס דער פראַנעישטעלער פאַרשטייט אונטער

די ווערְטֶער ,גוט" אָדער ,שלעכט?

יאָר ,און לויט דעם באַנריף זיינעם פון ,נוט

און שלעכט" ,אַזאַ ענטפער קומט אַרויס,
פאַר אונדן מיינט נוט אַלְץ ,װאָס טרייבט צו אַן ענדערונג פוֹן דעם איצטיקן
סדר פון לעבן צו אַ העכערער ,שענערעד מענטשלעכער געזעלשאַפט ,צו אַ לעבן

פון אייניקייט ,אַנשטאָט אַ לעבן פול מיט קריג ,מיט האַס ,מיט שוינד?

און

אינטריגעס .און אָט פון' דעם שטאַנדפּונקט קען מען ניט נאָר ניט נאָכזאָגן סִיל
שלעכטס דעם פאַרנאַנגענעם יאָר ,נאָר ,פאַרקערט ,מען קען אים נאָכזאָגן אַ סך
גוטס .אמת ,עס אין ניט רייך אין פּאַסירונגען ,װאָס מען זאָל קענען אֶנרופן
עפּאַכע-מאַכנדיק אָבער דאָך אַלץ ,װאָס האָט פּאַסירט ,איז געוויס זייער באַטײיט-
פול דערמיט ,װאָס עס מאַכט קלאָר די טענדענץ פון אונדזער לעבן ,װאָס עס ווייזט

|

אָן די ריכטונג ,אין וועלכער מיר גייען.
עס איז

ניט נייטיק

צוֹ איבערחזרן

אין איינצלהייטן

אַלץ ,װאָס אין פאֶר-

געקומען אין אָט דעם יאָר ,כדי צו קומען צו אָט דער איינזעעניש .אַלֶע מוון
צוגעבן ,אַז אַלץ װאָס האָט פּאַסירט ,ווייזט קלאָר אויף אַ צושטאַנד פון ,רולאָ-
פון דעם
זיקייט" ,אויף אַן איבערנאַננס-צושטאַנד ,אויף א פואַנדערפאַלן
אַלטן ,וועגן װאָס מענטשן האָבן אַמאָל געגלייבט ,אַן עס אין אייזנפעסט ,און
אויף אַן אויפשפּראָצן פון עטװאָס נייעס ,װאָס מען האָט געהאַלטן נאָך גאָרניט

לאַנג צוריק פאַר אַ חלום,

דאָ אין אַמעריקע האָבן מיר עס דערלעבט ,אַז איינער פון די קליגסטע
און פעאיקסטע פּאָליטיקער ,וי דאָס איז אָן צווייפל דער עקספּרעזידענט רוו-
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וועלט ,האָט עס געמאַכט פאַר זיין אישו אין דעם פאַרגאַנגענעם קאַמפּיין דעם
סופּרים-קאָרט (אויבער-געריכט) װאָס ער האָט אַטאַקירט אַזױ שטאַרק ,אַז אַן
אַנאַרכיסט װאָלט עס בעסער ניט געקענט טאָן .דער פאַקט ,אַזן ער האָט אוים-
גענומען גאָר אָט די פראַגע ,דער פאַקט ,אַז ער האָט געפּרואווט אַ טרייסל צו
טאָן דעם ווינקלשטיין פון דער גאַנצער אַמעריקאַנער ארדענונג ,באַװײיזט קלאָר,
אַז ער האט דערשמעקט צווישן דעם פאָלק גאר אַ שטאַרקן ווידערווילן קעגן דעם,
װאָס איז ערשט ניט לאַנג געווען קדשי קדשים ,עס איז אמת ,ער איז דורכגעפאַלן;

אַלץ װאָק איז רעאַקציאָנער און פינצטער ,האָט זיך פאַראייניקט קעגן אים ,און

זיינע קאַנדידאַטן לינן באַנראָבן אונטער אַ באַרג פון שטימען; אָבער עס מוז.
אָנגעוויזן ווערן ,אַז באַזיגט איז ער געװאָרן ניט אַזױ צוליב זיין אַטאַקע אױיף
דעם סופּרים-קאָרט ,װוי צוליב דעם געשריי ,אַז רוזװועלט האָט אין זינען צו
וערן פּרעזידענט און דערנאָך אפשר דיקטאַטאָר אויף דעם שטיינער פון דיאַז

אין מעקסיקע .אָט דער געשריי האָט אים געוויס פיל מער געשאַט װי זיין אַטאַקע

אויף דעם סופּדים-קארט .און ,װאָס עס זאָל ניט זיין דער שיקזאַל פון רוזוועלטן,
צי ער וועט חרטה האָבן אויף זיין אויפטו אין לעצטן קאַמפּיין ,צי ניט ,אָבער עס
איז נאָר קיין פראַנע ניט ,אַז דעם קריג ,װאָס ער האָט אַנגעהויבן קעגן דער פעם"
טונג פון דער קאַפּיטאַליסטישער אָרדענונג ,װעט פאָרגעזעצט און אויפגענומען
ווערן פון מענטשן ,װאָס מיינען עס ערנסטער אוֹן ערלעכער ,וי רוזוועלט ,און
דער קאַמף װועט ווערן אַליץ שטורעמדיקער און פלאַקערדיקער ביז די מעכטיקסטע
שטיצע פון קאַפּיטאַליזם וועט ווערן צעשמעטערט.
ווייטער .מען מעג ניט האַלטן פון די איינצלנע ,אינסורגענטן" אין דער
פּובליקאַנער פּאַרטײ ,אָבער עס װאָלט געווען אַ טעות צו איגנאָרירן די אינ-
רע
סורגענטישע באַװועגונג ,וויי? די אורזאַכן ,װאָס האָכן זי אַרױסנערופן אין לעבן,
זיינען די שטאַרקסטע ראַדיקאַלע ווינטן ,װאָס בלאָזן סיי אין מערב סיי אין מזרח,
און סיי אומעטום,

און מענן מיר ניט קאַלטן צופיל פון דער סאַציאַליסטישער פּאַרטײ מים

איר טאַקטיק ,אָבער עס איז דאָך קלאָר ,אַז דער סאַציאַליסטישער געדאַנק
שפּרייזט נאָר ברייטלעך איבערן לֿאַנד ,און עס אין דאָך ניט מענלעך אָפּצולײ-
נען ,אַז די ברענענדיקסטע פּראָבלעם פון אונדזער צייט אין ניט קיין אַנדערע,
קע
װוי דער סאַציאַליזם.
װואַרפן מיר אַ בליק אויף דער ברייטער און גרויסער אַרבעטער"באַװענונ
ן די פאַראייניקטע שטאַטן ,איז אויך געוויס ניטא קיין אורזאַך צוֹ פאַרצווייפ-
אי
לֶען .כאָטש אַלְּץ גייט נאָך זייער ,זייער לאַננזאַם ,אָבער סימנים פון דערװאַכונג
זיינען געוויס דאָ ,שוין דער פאַקט אַליין ,אַן די פיינד פון דער אַרבעטערבאַ-
ענוננ מאַכן אַלע אָנשטרענגונגען ,ניט שרעקנדיק זיך אפילו פאַר געװאַלדטאַטן,
וו
אַמפּאַ ,פלאָרידאַ ,פאַר דינאַמיט-עקספּלאָזיע ,װי אין לאָס-אַנדזשעלעס,
וי אין ט
ַר אָפענע פאַרברעכנס קעגן נעזעץ ,װי אין פילאַדעלפיע און איבעראַל ,כדי
פא
יף אַזאַ אויפן צו טייטן די אָרגאַניזירטע אַרבעטער-באַװענונג ,באַװײיזט קלאָר,
או

ש

ר  -בכ ט {ן
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אַז די אַרבעטער-באַװעגונג מים
יי
איר ווירקונג,
אַ באַזונדער וואָרט פאַרדינט די אויפװאַכונג פון דעם װידערשטאַנדס:
נייסם צווישן די יידישע פּראַלעטאָריער 0191 .וועלְן די יידישע אַרבעטער נע-
דענקען ,וי דאָס יאָר ,װאָס איז געווען אַן עדות פון די גרעסטע קאַמפן וועלכע
זיינען אַמאָל אָנגעפירט געװאָרן פון יידישע אַרבעטער ,און װאָס האָבן זיך נע-
ענדיקט ניט נאָר מיט צייטוייליקע נצחונות נאָר מיט עטװאָס ,װאָק אין פיל
וויכטיקער; מיט גרויסע ,מעכטיקע אַרבעטער-יוניאָנס ,װאָס פּאַסן אויף ,אַז דאָס,
װאָס איז נגעוואונען געװאָרן ,זאָל אויף אַזאַ אָדער אַן אַנדער אופן ווידער ניט צו-
גערויבט און ניט צונעגנבעט ועדן פוֹן די אַרבעטער ,וי דאָס פלעגט אַזֹי אָפט
פּאַסירן אין די פריערדיקע יאָרן .איינער פון אָט די גרויסע און מעכטיקע סטרייקם,
ואס ווערט איצט אָנגעפירט אין שיקאַנאָ ,האָט זיך ליידער פאַרצוינן אַזש אין
איר

,1

נאַנצער

קאַננזאַמקײט,

און וי עס ווייזט אויס ,אין עס שוין באַשערט

דעם

פאַרפעלט

ערשטן

דאָך ניט

יאר פון דעם

צווייטן צענדליק פונעם 02טן יאָרהונדערט צו פאַרצייכענען א גרויסן זינ פון
איינעם פון די ביטערסטע קאַמפן ,װאָס די אַרבעטער האָבן אַמאָל דורכגעקעמפט.
װואַרפן מיר אַ בליק אויף דעם ברייטן לעבן אין אַמעריקע אין אַלנעמיין,
מוז .מען אויך

צונעבן,

או

,עס

באַוועגט

אַרומגעכאַפּט אַלערלײ קלאסן מענטשן;

ויך

דאָך".

די רעפאָרעם-כװאַליע

האָט

דאָ רעדט מען און מען טוט וװעגן דער

אָפּשאַפונג פון קריג אוֹיף אונדזער ערד; דאָרט פון דעם ,אַז די אַרבעטער זיינען
באַרעכטיקט צו אַ טייל פון די פּראָפּיטן; און איבעראַל גייט אָן אַ שטאַרקע ,און
אומפאַסנדיקע קריטיק .עס איז שוין ניט מער אַ הייפעלע ,װאָס רעבעלירט ,פּראַ-
טעסטירט .אַליץ קעמפט ,רייסט זיך צו עטװאָס נייעס אוֹן ברעכט אונטער דאָס
אַלְטע .די קאַפּיטאַליסטישע לופט איז געװאָרן נאָר צו שטיקנדיק פאַר אַלעמען,
און אַלע שרייען מיט איין קול און אַלֶע פילן ,אַז אַזױ ,װי עס איו ,קען עס ניט
|
בלייבן.
פאַרשטייט זיך ,אַז אַמעדיקע אין געוויס ניט קיין אויסנאַם ,ניין ,ניט נאָר
א ר ז זי ניט קיין אויסנאַם ,נאָר זי פאַרנעמט ניט דעם אויבנאָן אין אָט דעם
פּ ראָגרעסיוון װעלטמאַרש .דער ערשטער פּלאַץ נעהערט ,אָן צויים? ,צו פראַנק-
רייך .דאָרט שלאָגן די פּראַנדרעסיוע כװאַליעס שוין נאָר הויך .דאָרט אין עס
באַשינפּערלעך קענטיק ,װוי דאָס נייע ווערט באַשאַפן ,און וי דאָס אַלטע פאר-
מוילטע װערט צעפאַלן .עס אין באַטייטוננספול ,אַן דער הויפּטרעטער פון דעם

אַלטן איז נראָד איינער ,ואָס האָט ערשט ניט לאַנג אַליין געהערט צוֹ די נייע,
צו די וועלט-שטירצער .מיר מיינען דאָ דעם פאַררעטער בריאַן ,אין וועלכן דער
אַלטער רעזשים האָט געפונען זיין געטרייסטן און נייסטרייכסטן העלפער און
באַשיצער ,נאָר אַלֵיין א געוועזענער סאַציאַליסט ,ואָס וייס עטלעכע שואכע
פונקטן פוֹן אונדזער נייער באַוענונג ,האָט דערויי? נעקאַנט ראַטעװען דטם
אַלטן דעזשים אין פראַנקרייך פון אונטערנאַנג; אָבער וי פאַנג װעט ער עס
שזוי קענען דערהאַלטן ביים לעבן דאָס ,װאָס איז פאַרדאַמט צום טויט? עס איך
נאָר אפַראַנע פון עטלעכע יאָר ,ווען די שוואכע פּונקטן פון וועלכע בריאַן ווייס.

4

ט.

יאַנאָווסלקי

אַזױ גוט ,וועלן שטאַרק געמאַכט ווערן; עס אין נאָר אפַראַנע פון יאָרן ,ווען דער
אָרגאַניזירטער אַרבעטער-קערפּער אין פראַנקרייך וועט וװוערן אַזױ שטאַרק אין
כוחות וי עס איז איצט דער הערשנדיקער גייסט זיינער ,און דעמאָלט וועלן קיינע
בריאַנס ניט זיין אימשטאַנד צו שטעלן זיך קעגן דעם רייסנדיקן שטראָם .די
סינדיקאַליסטישע באַווענונג אין פראַנקרייך ,דאָס איזן דער מלאַך המות פון דעם
איצטיקן רעזשים ,און דער באַפרייער פוֹן דעם פראַנצויזישן פּראַלעטאַריאַט,
אָט די באַװעגונג איז דער אויסדרוק פון אַלֶע פרייהייטס-שטרעבוננען פון די
מענטשן פון אַלע צייטן .זי פאַרקערפּערט אין זיך די ווירקזאַמסטע מעטאָדן פאַר
דער אָפּשאַפונג פוֹן דער היינטיקער שקלאַפערײי און דעם איינציק-ריכטיקן ועג
פאַר דעם אויפבוי פון דער צוקונפט .די סינדיקאַליסטישע באַװעגונג אין פראַנק"
רייך  ---דאָס אין דער אַנאַרכיזם אין זיינע דערגרייכבאַרע פאָרמען ,און ניט
אומזיסט איז די מורא פאַר אים אַזױי גרויס ,און ניט אומזיסט ווערט אַלץ אָנגע-
וענדעט פון דער זייט פון שונא זיי צו פאַרניכטן .אָבער עס װעט ניט העלפן .די
סינדיקאַליסטישע באַװעגונג אין אַ מאַכט ,און די איינציקע מאַכט ,װאָס קען
ניט פאַרניכטעט וערן ,וויי? זי איז דער בעסטער אויסדרוק פון אַלע די העכסטע

און רעװאָלוציאָנערסטע שטרעבונגען פון אונדזער צייט און פון אַלע פריערדיקע
85
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ייטן ,װאָס זיינען געווען אירע רעװאָלוציאָנערע פאָרויסגייער.

|

און פראַנקרייך איז ניט אַרומגעמױערט מיט אַ כינעזישער װאַנט ,אַזױ ,אַז
דאָס ,װאָס דאָרט קומט פאָר ,זאָל נאָר קיין ווירקונג ניט האָבן אויף די אַנדערע
לענדער אין אייראָפּע און אַמעריקע .אונדזער ,אינדוסטריאַליזם'" ,צו ועלכן
אונדזער גאַנצע אַרבעטער-באַװענונג דערנענטערט זיך שריט ביי שריט ,און פון
וועלכן העיוואוד און דעבס זיינען אַזעלכע פייער-פלאַמענדיקע פאַרטיידיקער ,אין
דאָך ניט עפּעס אַנדערש ,וי דער סינדיקאַליזם אין אַן אַמעריקאַנער פאָרמע .און
געוויס האָט די סינדיקאַליסטישע באַװענונג אין פראַנקרייך געהאַָט נאָך אגַרע-
ענדער ,װאָס זיינען גאָר נאָענט צו פראַנקרייך ,װוי דאָס
סערע ווירקונג אויף דלי.
איז דער פאַל מיט שפּאַניע ,איטאַליע און אַפילו דייטשלאַנד.
אין שפּאַניע אין אָט דעם יאָר אָפּנעגאַנגען פאַרהעלטנישמעסיק שטיל .עס
זיינען ניט פאָרגעקומען קיינע גרויסע קאַמפן ,אָבער עס װאָלט געווען ,אַ גרויסער
טעות אויסצוטייטשן אָט די פאַרהעלטענישמעסיקע שטילקייט ,וי אַ סימן פון
טויט ,לויט וי מיר פאַרשטײען ,קומען די אַרבעטער אין שפּאַניע צוזאַמען מיט
די אַלע אַנדערע פרייהייטס-קעמפער ערשט רעכט צו זיך ,און עס אין נאָר
קיין צווייפל ניט ,אַן דאָס אינערלעכע ,גרויסע פייער ,װועט נאָר אין גיכן אויס-

בדעכן אויסערלעך .אַן די רעװאָלוציאָנערע עלעמענטן זיינען דאָ ,אין קענטיק
פון די אַלֶע אָנשטרענגוננען פון דער רענירונג צוצואווארפן אַ ביינדל זיי אין
דער געשטאַלט פון דעם טויטן קלעריקאַליום ,מיט וועלכע די שפּאַנישע רעגירונג
א הואָיטפגענומען אַ כלומרשטדיקן קאַמף .די כוונה פון דער שפּאַנישער רעגי"

רונג במשך פון דטם גאַנצן לעצטן יאָר אין קלאָר :צו אָפּפערן מיט איר נאַטיך-
לעכן שוֹתף ,מיט איר שװאַרצן חבר פון אייביקע יאָרן ,אבי איר אייגענעם גוף צו
דאַטעװען .אָבער זי נאַרט זיך ,אירע טעג זיינען געציילטע .די שנעלע און דערי
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פאָלגרייכע רעװאָלוציע אין פּאָרטונאַל איז נאָר צו אַ שטאַרקער רופער צו אַכץ
װואָס דענקט און פילט רעװאָלוציאָנער אין שפּאַניע ,צו מאַכן אַ סוף צו אָט דער
בלוטיקער רעגירונג ,וועמעס לעצטעד קרבן אין געװען פראַנציסקאַ פעררער,
עס אין אמת ,אַז די נייע רעפּובליק אין פּאַָרטונאַל אין נאָך ווייט ניט באַ-
פעסטיקט ,און בשעת מיר שרייבן אָט די שורות ,קומען אָן ידיעות וועגן פאַר-
שיידענע אומרוען ,און דער טעלעגראַף טיילט מיט ,אַן די שפּאַנישע רעגירונג
קלייבט זיך צו געבן דער נייער רעפּובליק אין פּאָרטונאַל איר טױטקלאַפּ און
צוריק אַרויפזעצן אויף זיין טראָן דעם תכשיט עמאַנועל .דאָך זענען מיר מיט
דער מיינונג ,אַז פּאַרטונאַל פון איצט און וייטער װעט קיין מאָל ניט זיין
קיין זיכערע חיים פאַר אַ מאָנאַרכיע ,קיין פּרוטה אין ניט ווערט דער קאָפּ פון
דעם יעניקן ,װאָס זאָל איצט ריזיקירן צו שפּילן די ראָליע פון אַ פאָרטוגעוישן

קעניג ,און אויב די שפּאַנישע רעגירונג זאָל װאַגן ברענגען צוריק צום לעבן
די מאנארכיע
מיתה

משונה.

אין פּאָרטונאַל ,װעט

זי דערמיט

נאָר פאַרשנעלערן

איר איינענע

:

אויך איטאַליע האט זיך מיט גאָרניט אויסגעצייכנט אָט דעם יאֶר .ווען ניט

דאָס צעפאַלן און צעפּיצלען זיך פון דער סאָציאַליסטישער פּאַרטײ אין איטאַליע
װאָלט כמעט נאָרניט געווען װאָס צו זאָגן װעגן אָט דעם לאַנד ,אפשר דערפאַר,
ווייל אין דער לעצטער צייט האָט דאָרט נאָר די נאַטור אַלֵיין צו גװאַלדיק רעוואז
לוציאָנירט און האָט דערמיט אַ ביסל דערשלאָגן דעם מוט און רעװאַלוציאַנערן
גייקט פון דעם איטאַליעונישן פאָלק; אפשר זיינען עס געווען אַנדערע אונדן
אומבאַקאַנטע אורזאַכן ,אָבער אַ פאַקט אין עס דאָך ,אַז דאָס לעצטע יאָר אין
איטאַליע אין געווען פאַרהעלטענישמעסיק רואיקער ,װווי עס קען זיין רואיק אין
אַ געזעלשאַפט ,װאָס איז צעטיילט אין פאַרשיידענע קלאַָסן מיט אנטקעננגעזעצטע

אינטערעסן;

און דאָך מיינט עס ניט ,אַז איטאַליע אין עטװאָס הינטערשטעליק.

אָט דאָס נופא ,װאָס די סאַציאַליסטישע פּאַרטײ אין איטאַליע אין אין גאַנצן
צעבראָכן און צעפּיצלט און אין איצט אין נאַנצן מאַכטלאָז ,באַװײיזט דווקא,
אז איטאַליע איז נאָך שטענדיק איינע פון די רעװאַלוציאַנערסטע לענדער אין
אייראָפּע .דאָס װאָס איז מענלעך געווען אין אַנדערע לענדער ,אַז דער סאַציאַליזם
זאָל אין גאַנצן פאַרואַסערט ווערן; ווערן װאָס מען רופט ,אַ שטיקל? רעפאָרעם-
באַוועגונג ,און דאָך בלייבן זענלען אונטער דער אַלטער פאָן ,דאָס אין ניט
מענלעך געווען אויף דעם איטאַליענישן באָדן ,דאָרט האָבן די רעפארמיסטישע
שטרעבונגען געטייט דעם סאַציאַליזם אין דעם זינען ,אַז דער רעװאַלוציאַנעדער
! גייסט דערלויבט אים ניט מער צו לעבן אונטער אַ פאַלשן נאָמען .,און ,װוי מיר
פאַרשטייען ,האָט נאָר קיין בעסערע זאַך ניט געקענט פּאַסירן מיט דעם סאַציאַ-
ליזם ,ווייל ערשט איצט ,אַראָפּװאַרפנדיק פון זיך אַלץ וװאָס אין פרעמד זיין
נייפט ,און װאָס שטערט זיין ווייטערן ואַקסן ,װועט דער סאַציאַליזם ,דעד אמתער
פון
רעװאָלוציאָנערער סאַציאַליזם קענען זיך פונאַנדערברייטערן אומנעשטערט
די אַלערלײ רעפאָרעם-עלעמענטן ,װאָס מיינען ,אַן מען קען די קאַפּיטאַליסטישע
געזעלשאַפט אַריננאָרן אין זאק ,און איר איינגעבן דעם קאַציאַליזם אין קליינע
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דאָזן ,ביז זי װועט אין גאַנצן גענעזן ווערן פון דער קאַפּיטאַליסטישער הולאת.
װאָס שייך דייטשלאַנד ,האָט עס דאָרט ,צום שטוינען פון דער װעלט און

פון די דאַרטיקע סאַציאַלידעמאַקראַטן

נופא ,גאָר היפּשלעך געבליצט און גע-

דונערט אין דעם משך פון אָט דעם יאָר ,ניט מעשה-דייטש .שוין ניט ריידנדיק
פון די פיל דעמאַנסטראַציעס ,ואָס האָבן געהאט בדעה אויסצוקעמפן ,דאָס
רעבט אויף דער נאָס" ,פון די פיל צוזאַמענשטויסן מיט דער פּאַליצײי ,אין וװועל-
כע דאָסדייטשע פאָלק האָט אַרױיסנעוװויזן אַ שטאַרקן װידערשטאַנד האָבן זיך אין
דער +פּאַרטײי נופא געהערט גאר שטורעמדיקע שטימען פאַר אוַייטערן פארוֹיס:
פאָרש ,פאַר אַ ניט באַנונענען זיך מיט די רעזולטאַטן פון די װאַלן .געיס
זיינען אָט די שטימען באַלד גאָר שטי? געװאָרן ,אָבער עס איז דאָך קיין צווייפל
ניט ,אַז אין דעם גרויסן קערפּער פון דער דייטשער סאַציאַלדדעמאַקראַטיע גייט
עטװאָס אָן גאַנץ געװאַלדיק ,און דער פימן אין ,אַן עס אין שוין ניט מער
מענלעך געווען פאַר ,די רעכטע" ,די רעװיזיאָניסטן צו הויזן צוזאַמען מיט די
לינקע ,מיט די רעװאָלוציאָנערע עלעמענטן ,און אויף דעם לעצטן קאַנגרעס פון
די דייטשע סאַציאַלדדעמאַָקראַטן אין עס דאָך געקומען צו אשַפּאַלטונג .עס אין
נאטידלעך

שווער צו האָפן ,אַז אין דייטשלאַנד װעט

זיך אַץ באַלד אויסלייטערן:

די פי? יאָרן פון דער דיסציפּלינירנדיקער מאציאַ?-דעמאָק ראַטישער פּראָפּאַנאַאַנדע
האָבן געוויס געלאָזן טיפע שפּורן פון איר פּאַראַליזירנדיקעף +ווירקונג ,אָבער דאָך
זיינען קענטיק אין אַלע זייטן סימנים פון דערװואַרטונג ,צו וועלכער עס טראָנט ניט
ווייניק צו די טעטיקייט פון די דייטשע אַנאַרכיסטן.
{ = אָט די דאָזיקע זיינען אין דייטשלאַנד ,דעם אמת געזאָגט ,נאָך גאָר אַ קליין

הייפעלע ,אָבער עס אין גאָרניט צו צוייפלען אין זייער ווירקונג אויף דעם
לעבן אַרום .זיי כאַזיצן אַ באַוואונדערוננס-ווערטיקע ענערניע און אויסדויער-
קראַפט ,זיי גיבן אַרויס אַ וועכנטלעכע צייטונג ,דער אַרבעטער" ,װאָס וװערט
במעט יערע װואָך קאָנפּיסקירט; עס אין ניטאָ קיין טאָג אין יאָר ,ווען עמיצער
אָדער עטלעכע פון די דייטשע אַנאַרכיפטן זיצן ניט אין די געפענגענישן פאַר
דעם אָדער יענעם אַרטיק? ,פאַר דער אָדער יענער רעדע ,און דאָך דערשיינט ,דע
אַרבעטער? רענעלמעסיק ,פֿאַרזאַמלונגען וערן אָפּגעהאַלטן ,און עס ווערט אָנ
געפירט,

אויב

ניט

קיין ברייטע,

אין

יעדנפאַלס

אַ באטייטיקע

טיפע

פּראָפּאַנאַנדע,

יי
ויאָס װועט מוזן פריער אָדער שפּעטער כרענגען גוטע פרוכטן.
אחויץ דעם ,אַרבעטער" דערשיינען נאָך אַנדעדע אַנאַרכיסטישע צייטונגען,
אַזױ ניט אַרויס נוסטאַוו לאַנדױער ,איינער פון די ערשטע רעבעלן אין דע"
א ציא וירעאקראטיע ,זיין צוויייוועכנטלעכע צייטשריפּט ,דער סאַציאַליסט" .פון
צייט צו צייט דערשיינט אויך די צייטונג ,דער רעװאָלוציאָנער" ,און אין עסטרייך
רערשיונ אַ צייטונג ,דעד װאָלשטאַנד פאַר אַלע? און חודשלעכע און יערלעכע

שריפטן ,אין וועלכע עס װערט דיסקוטירט דער אַנאַרכיזם און זיינע פאַזן.
אוֹיף אַזאַ אופן זיינען דייטשלאַנד און עסטרייך נאָך ווייט ,ווייס נים טוים
פּאַר דעם רעװואַלוציאָנערן

געדאַנק .מען קען זאָגן ,אַז זי אַנטװיקלען

זייער אַן אייננטימלעכן שטייגער.

זיך אויף
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אפשר דאָס איינציקע לאַנד ,וואו עס איז געווען פינצטער דאָס גאַנצע יאָר,

אויף וועלכן עס האָט גערוט שווער די האַנט פון דער רעאַקציע ,אין רוסלאַנד.
דאָרט איז אַלץ געווען וי פּאַראַליזירט ,װי אָפּנעשטאָרבן; קיין איינציק ליכטיקער
שטראַל פוֹן ערגעץ ניט .האַפנוננסלאָזיקייט און פאַרצווייפלונג זיינען געווען די
באַראַקטעריסטישע שטריכן פון אַלע פאָרגעשריטענע פּאַרטײיען אין רוסלאַנד ,און
דער איינציקער װאָס האָט טריאומפירט ,אין געווען דער שויין ,די שװאַרצע
מאהניקעס ,ואָס האָבן פאַרװאַנדלט נאַנץ רוסלאַנד אין אַ שװאַרצער פינצטערעף
תפיסח,
רשט אין די לעצטע װאָכן פונעם יאָר האָבן זיך יא געוויזן עפּעס סימנים,
אַז אין רוסלאַנד אין נאָך ניט אַלְץ טויט .דער טויט פון טאָלסטאיען האָט עפּעס
אַזױ וי אָפּגעמינטערט די פאַרחלשטע כוחות ,און אין אַ סך שטעט זיינען פאָר-
געקומען דעמאַנסטראַציעס פאַר דער אָפּשאַפונג פוֹן טויטשטראָף,
צו אָט דער באַוענונג האָט אויך בײיגעטראָגן  די ידיעה פון דעם זעלבסט-
מאָרד פון סאַזאַנאָוו ,דעם סאַצואַליסט-דעװאַלוציאַנער ,װאָס האָט נעמאַכט אַ סו

צו דער בלוטיקער קאַריערע פון פאָן פּלעװע ,וי אויר די באַקאַנט געװאָרענע
אכזריות קעגן די פּאָליטישע אַרעסטירטע און פאַרשיקטע,
וי וויים די נייע באַװעגוננ אין אַן אָנהייב פוֹן אַן אויפלעבונג פוֹן די רע-
װאָלוציאַנערע כוחות אין רוסלאַנד ,איז עס ,נאַטירלעך ,פֿאַר אונדז זייער שווער
צו אַנטשײדן .לאָמיר אָבער האָפן ,אַז אויך אין רוסלאַנד ועט דער אַלגעמיינער
שטורעמווינט פון פּראָגרעס פונאַנדעריאָגן די פינצטערע שווערע װאָלקנס פון
דער רעאַקציע און אַ נייע ערא וװועט אופטאַנן פאַר רוסלאַנד.
| = ריידנדיק וועגן רוסלאַנד ,מון מען דאָ דערמאַנען דעם נייעם פּרואוו פון
דער רוסישעד בלוטיקער רעגירונג זיך אַדיינצורייסן אין די גרענעצן פון אַמעריקע
און מאַכן אוממעגלעך פאַר דעם רוסישן פדייהייטס-קעמפער צוֹ געפינען אין.
אונדזער לאַנד שוץ פון אירע פאַרפאָלגונגען.
מיר ווייסן ,וי זי איז מוראדיק דורכגעפאַלן אין די פאַראייניקטע שטאַטן
מיט איר פּרואוו אַרויסצוקריגן פוֹן דאַנען פּורען און רודאָוויץ; האָט זי עס אין
די לעצטע חדשים פון אָט דעם יאָר פּרובירט מיט קאַנאַדע ,אפשר ועט זי דאָרט
זיין דערפאַלגרײיכער,
און זי האָט אָנגעווענדט אַלע כוחות אירע אַרויסצוקרינן פוֹן דאָרט דעם
רוסישן רעװאָלוציאָנער סאַװאַ פעדאָרענקא .זי האָט גערעכנט אַז אין ויניפעג,
ווא די רוסישע רעװאָלוציאַנערע כוחות זיינען פאַרהעלטענישמעסיק שוואך און
קליין אין צאָל ,װעט איר געלינגען דאָס ,װאָס זי האָט ניט געקאָנט אויספירן אין
אַ נידיאָרק אָדער שיקאַנאָ .אָבער די רוסישע רעגירונג האָט ווידער געקראָגן
דעם זעלבן פּסק ,ואָס אין די פאַראייניקטע שטאַטן .אויך פון קאַנאַדע האָט זי
דערהערט די בשורה ,אַז די מענטשן ,װאָס זי פאַרפאָלנט וי מערדער ,ווערן אין
;טװאָס פרייערע לענדער באַטראַכט ,װי מענטשן ,וועמען עס קומט די גרעסטע
ע

ערע ,ווייל זיי קעמפן פאַר דעם גליק און פרייהייט פון זייער לאַנד.
געוויס,

דער

ריכטער,

ואָס

האָט

באַפרײיט

פעדערענקאָן,

האָט

עס

ניט
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אויסגעדדיקט אין אָט די װערטער; ער האָט פּעדאָרענקאָן פּרייגעשפּראָכן אויף
א נאַנץ טעכנישן גרונט אָבער דאָס .,װאָס דער ריכטער האָט פאַרפעלט ,דאָס האָט
נעטאָן מיט אַ באַזונדערער באַטאָנונג די גאַנצע עפנטלעכע מיינונג אין קאַנאַדע,
אַ סך מעיאָרס פוֹן גרויסע שטעט זיינען אױיפנגעטראָטן אויף דער פּלאַטפאָרמע
מיט ווערטער פון פאַרדאַמונג ,מיט ביטערע קללות קעגן דעם רוסישן צאַריזם;
די גאַנצע עפנטלעכע מיינונג פון קאַנאַדע האָט נעמאַכט דעם פעדאָרענקאַיפּראָצעס
פאַר אירן ,און אויף אַזאַ אופן האָט די רוסישע רעגירונג ניט נאָר ניט אויס.
געפירט אירע פינצטערע כוונות ,נאָר זי האָט ווידער אַ מאָל געקראָגן צו וויסן,

װאָס די ציוויליזירטע וועלט טראַכט וועגן איר,

|

7

עס איז ניט צוֹ דערװואַרטן ,אַז די רוסישע רעגירונג זאָל דורך דעם כעסער
נוערן ,הומאַנער װערן; דאָס קען זי ניט ,אָבער אַז זי װעט ניט אַזױ גיך נאָך
אַמאָל פּרואוון מאַכן אַמעריקע פאַר דעם געיעג-פּלאַץ פון אירע פרייהייטס-קעמפער,
דאָס מעג מען דערװואַרטן .װאָרעם אפילו פאַר איר גראָבן מוח דאַרף דאָך שוין
איצט זיין קלאָר ,אַז װאָס עס זאָל ניט זיין דער וואונטש ,דער געהיימער וואונטש
פון די רעגירוננען אין די פאַראײיניקטע שטאַטן און קאַנאַדע ,אָבער דאָס פאָלק,
די אויפנעקלערטע עפנטלעכע מיינונג װועט קיין מאָל ניט דערלויבן ,אירם אַ
מענטש ,וועמען די רוסישע רעגירונג מאַכט באַזונדערע אָנשטרענגוננען צו קריגן
צוריק אין אירע בלוטיקע לאַפּעס ,זאָל פון דאַנען אַרױיסגעשיקט ווערן.
*

א

אין אונדזער פלי איבער דער וועלט,
אַ היפּש ביסל ווינקעלעך ,כאָטש זיי האָבן
שוין דערפאַר אַליין ,ווייל אויך דאָרט אין
פאַל אין דער אַלטער גרויסער כינע ,פון
אַז דאָרט זאָל אַמאָל אָנהייבן אויפלויכטן,
זעקס און צװאַנציק מענטשן זיינען איצט

8

פון וועלכן מיר האָבן אוױיסגעלאָזן גאָר
שטאַרק פאַרדינט דערמאַנט צו וערן
אַלץ אין באַװעגונג ,װוי עס איז דער
וועלכער קיינער האָט ניט געגלייבט,
װי פּערסיע ,טערקיי ,װוי יאַפּאַן וואו
אונטער דעם שאָטן פון דער תליה

נאָר דערפּאַר וויי? צוזאַמען מיט דער אייראָפּעאישער קאַפּיטאַליסטישער ציוו-
ליזאַציע האָבן זיי אויך אַהין פאַרשלעפּט אירע פּראָגרעסיוע אידעען פון סאָ-
ציאַליזם און אַנאַרכיזם --- ,און אויף וועלכע מיר קענען זיך ניט לענגער אִפּ-
שטעלן ,ווייל? עס איז דאָך ניט מער ,וי אַ פלי ,מוזן מיר אָבער זאָגן אַ פּאָר
ווערטער וועגן אַ ווינקעלע פון דער וועלט ,װאָס איז נאָר נאענט צו אונדז ,און
וואו עס שפּילט זיך איצט אֶפּ איינע פון די שענסטע און באַגײיסטערטע דראַמען
אין לעבן פון א פאָלק; מיר מיינען עס מעקסיקע ,וואו פון לאַנגע יאָרן האָט אַ
אונטערדריקט פאלק דורך אַ הייפעלע באַנדיטן ,זיך אויפגעהויבן אין זיין גאַנצן

צאָרן

און מאַכט

אַ געװאַלדיקע

אָנשטרענגונג

אָפּצוטרײסלען

פון זיך אֶט .די

פּאַראַזיטן.
מעקסיקע ,וי באַקאַנט ,איז ,לויט איר נאָמען אַ רעפּובליק ,אָבער אין דער
ווירקלעכקייט איז זי אויף איין שטאַפּ? מיט דעם פינצטערן צאַריזם אין רוסלאַנד.,

די אומגליקלעכע מעקסיקאַנער באפעלקערונג ווייסט בעסער פון אַלֶע אַנדערע ,אַז
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אַ נאָמען פון אַ זאַך האָט נאָר אַ קנאַפּע ווערדע ,אַז דער עיקר אין די זאַך נופא.
און עס איז נאָר קיין פּראַנֶע ניט ,אַז די רענירונג אין מעקסיקע קען נאָר פאַר-
גליכן ווערן מיט דער גרויזאַמסטער טיראַנײ פוֹן אַלטערטום ,אָדער פון פינצטערן
| מיטלאַלטער ,אפילן די ,ואס פאַרטיידיקן די רעפּובליק ,פון וועלכער דיאַז איז
שוין איר פּרעזידענט במשך פון די לעצטע דרייסיק יאָר ,און װאָס זיי טוען נעוויס
ניט פאַר אומזיסט ,מוזן צונעבן ,אַז דיאַז אין אַ טיראַן ,אַז ער און זיין באַנדע
רענירן איבער מעקסיקע מיט אַן אייזערנער האַנט ,אַן די נאַנצע געזעלשאַפט
באַשטײט פון עטלעבע מענטשן ,װאָס האָבן פאַרכאַפּט מיט דער ברוטאַלסטער
געװאַלד דאָס גאַנצע לאַנד און אַלע רייכטימער פאַר זיך ,און די אַלע איבעריקע

זיינען אין אַ צושטאַנד פון דער שרעקלעכסטער שקלאַפעריי...

/

כדי דאָס צו דערנרייכן איזן מעקסיקע שוין פון יאָרן און יאָרן פאַרװאַנדלט
געװאָרן אין אַ בלוטיקער מענטשן-יאטקע ,וואו יעדער װוידערשטאַנד פוֹן פאלק
איז דערטרונקען געװאָרן אין בלוט; די אויסערלעכע וועלט אָבער האָט גאָר ווייניק
נעהערט דערפון ,אָדער בעסער געזאָגט ,זי האָט זיך ניט געמאַכט הערנדיק .דו
באַנדע רויבער און ננבים אין מעקסיקע האָט עס פאַרשטאַנען ,װי אַזױ צו
טייטן דאָס געוויסן פוֹן דער אויסערלעכער וועלט ,זי האָט געטיילט איר רויב מיט
די גרויסע רויבער פון אונדזער וועלט ,און אַלֹץ אין געווען שטיל ,די רענירונג
פון די פאַראייניקטע שטאַטן איז נאָר געװאַלדיק באַפריינדעט מיט דער רענירונג
פון מעקסיקע .וואָרום ווי קען זי אַנדערש ,אַז די העררימאַנס און די מאָרגאַנס
מאַכן דאָרט ,אין מעקסיקע ,אַזעלכע נלענצנדיקע געשעפטן ,און וען עס אין
לעצטן יאָר געפייערט געװאָרן די הונדערטיאָריקע עקזיסטענץ פון דער מעקסיקאַ.-
נער רעפּובליק ,איזן אונדזער טעפט בכבודו ובעצמו ,אַליין נעווען אַ גאַסט ביי
דעם בלוטיקן טיראַן דיאַז און נעטרונקען מיט אבירםודערשאַפט,
אָבער טאַקע נלייך נאָך דער גרויסער פייערונג האָט זיך אָנגעהויבן אַלִץ
שטאַרקער און שטאַרקער די באוענונג צווישן די כבאַרויכטע ,אונטערדריקטע
און פאַרשקלאַפטע.

עס איז שוין ניט מער

אַן איינציק

דאָרף פון אינדיאַנער,

װאָס

דיאַז האָט פאַרטריבן פון זייער ערד פּשוט ,וייל ער האָט עס באַדאַרפט פאַר
זיך ,און ווייל די אומנליקלעכע האָבן ניט געהאַט צו וייזן אַ שטיקל פּאַפּיר אַן
עס איז זייער היים ,זייער ערד ,ואָס זיי האָבן באַאַרבעט במשך פון דורות און
דורות; עס איז שוין ניט מעד אַן איינצעלן דאָרף ,נאָר נאַנצע געננטן װאָס האָבן,
אָנגעהויבן רעבעלירן ,און פירן איצט אָן אַ בלוטיקן קאַמף קענן דער הערשנדיקער
פינצטערער טיראַניע.
פון אנחייב האָט עס די היגע פּרעסע פאַרשװויגן ,וי זי האָט בין איצט אַלֶץ
(פאַרשווינן אין די אינטערעסן פון דעם הינן נעלטזאַק ,שפּעטער האָבן זיך אָנ
נגעהויבן ווייזן קורצע ידיעות װענן די פאָרגעקומענע צוזאַמענשטויסן ,אָבער אַלִץ
אין אַזאַ טאָן ,אַז עס אין גאָרניט ,אַז דיאַז װעט פון זיי אַשׁ מאַכן; אָבער מיט
יעדן טאָג ווערט אַלץ קלאָרער און קלאָרער ,אַז עס קומט פאָר אַ געװאַלדיקער

פאָלקקאויפשטאַנד איבערן גאַנצן לאַנד ,אַז דאָס רעװאָלוציאָנערע פייער פאַר-

שפּרייט זיך אַליץ מער און מער ,און װאָס איז נאָך וויכטיקער ,אַז די רעװאָ-
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לוציאָנערן זינן ,אַן דיאַזעס געדונגענע סאָלדאַטן ווערן צעקלאַפּט פון דער מייער-

דיקער אַטאַקע פון די רעװאַלוציאָנערן.

|

און מערקווערטיק ,איצט ,אַז די רעװאַלוציאָנערן זיגן ,און אַז דיאַזעס שטערן
חאַלט ביים פאַרפינצטערט ווערן ,הערט מען שוין ,װי אפילן אונדזערע קאַפּיטאַ-
פיסטישע אינטערעסן און צוזאַמען מיט איר אונדזער רעגירונג ,האָבן זיך אַ
| קירעווע געטאָן אויף לינקס ,און זיי זיינען שוין מיט אַ מאָל געװאָרן רעװאָלו-
ציאָנערן .צי זיי פארשטייען ,אַז ווען די רעװאָלוציאָנערן וועלן זינן ,אין זייעך
גאַנץ אָנגערויבט אייננטום אין געפאַר ,און זיי מאַכן איצט חנדלעך צו די רעוואַ-
לוציאָנערן ,כדי צו זיין זיכער אויף יעדן פאַל; צי דאָס אין דערפאַר ,ווייל דיאַז
איז פֿאַר זיי שוין איצט ניט נייטיק ,און זֵיי מיינען ,אַז זיי קענען מאַכן אַזעלכע
גוטע נעשעפטן אָן אים ,וי מיט אים; צי די כונה אין צוֹ ,אַנעקסירן' נאָר
אין גאַנצן מעקסיקע ,וואן אונדזערע קאַפּיטאַליסטן מיט אַלע זייערע אינוועס-
טירונגען זאָלן שוין נאָר זיכער זיין ,און דערפאַר אין פאַר זיי אָט די רע-
װאָלוציע איינפאַך אַ נליק ,ווייל דעמאָלט װעט דאָך אָנקל סעם קענען אַריינקומען
אַהין מיט זיינע ביידע פיס אונטער דעם אויסרייד צוֹ באַשיצן די אינטערעסן פון
זיינע בירנער --- ,װוי עס זאָל ניט זיין ,און װאָס עס זאָל זיך ניט אוױיסלאָזן ,דעד-
ווייל קומט פאָר אין מעקסיקע אַן אמתע רעװאָלוציע וואו אַן אונטערדריקט פאָלק
פאַרגיסט זיין בלוט פאַר זיין פרייחייט און זיינע מענטשנרעכט ,אוֹן עס אין מאָרנע,
װאָס די רעװאַלוציאַנערן פון די פאַראייניקטע שטאַטן זיינען נאָר קנאַפּ װאָס
פאַראינטערעסירט אין דעם .דאָ ,לעבן אונדזער שוועל ,קעמפט אַ פאָלק פאַר זיין

פרייהייט ,און מיר בלייבן אין אונדזער האַרצן אַזױ קאַלט ,אַזױ גלייכבגילטיק,
אַזױ וי דאָס װאָלט אונדז גאָר װײיניק אינטערעסירט ,אין עס ניט אויפפאַלנדיק?
איזן עס ניט דערפאַר ,אפשר ,וייל אַ היפּשער טייל פוֹן דער פאַרשקלאַפטער באַ-
פעלקערונג אין מעקסיקע באַשטײט פון אינדיאַנער? און אַז אינדיאַנער אין װאָס?

זיינען די דאָזיקע ניט קיין מענטשן? זיינען זיי פאַרדאַמט צוֹ אייביקער שקלאַפּעריי?
יעדנספאַל ,עס אין קלאָר ,אַז די מעקסיקאַנער באַפעלקערונג פון וועלכער אַ
גרויסער טייל עס זיינען אויך שפּאַניער ,װעט ענדלעך דאָך אַראָפּשלײדערן פֿון

זיך דעם דיאַזדיאָך און עס װאָלט באַדאַרפט זיין די פליכט פון אַלע אמתע רע-
װאָלוציאָנערן סיי אין די פאַראייניקטע שטאַטן אוֹן סיי אין מעקסיקע צו זאָרגן
דערפאַר ,אַז אָט די רעװאָלוציע זאָל אויפטאָן עטװאָס מער ,וי דאָס אויסבייטן

פון אַ דיאַזן אויף אַ מאַדעראָ אָדעד רעיעס ,נאָר טאַקע זען ,אַז דאָס באַרויבטע
לאַנד זאָל צוריקגעקערט ווערן צום פאָלק ,פוֹן וועמען עס איז מיט געװאַלד און
אַלערלײ שווינד? אַוועקגענומען געװאָרן ,און אַז די צוקונפטיקע רעפּובליק זאָל
ניט זיין בלויז אַ סמאַסקע פֿאַר אַלערלײ געװאַלדטאַטן פון דער זייט פון די
רעגירער ,נאָר טאַקע אַן אמתע דעמאַקראַטיע ,נאָר אַזאַ רעזולטאַט װעט װערט
זיין דאָס בלוט װאָס גיסט זיך איצט טייכנוויין אין מעקסיקע.

פ8ון מעקסיקע און קאָרראַל ,דעגר

דעם 22ט ׂ
װויצע-פּררעעזידענט אַרייננעגעבן זייערע רעזיג
װאָס האָט זיי גלייך אָנגענומע
אַזױ האָט זיך געענדיקט אפיצועל די רעװאָלוציע ,װאָס האָט זיך אָנגעהויבן
אין מעקסיקע מיט עטלעכע חדשים צוריק און האָט געקאָפט דאָס לעבן פון
טויזנטער מענטשן.
| עס איז פאַר אונדן קיין צווייפל ניט ,אַן איצט ערשט כאָטש דיאַן דע-
בלוטיקער אין ענדלעך געצוואונגען געװאָרן אויפצונעבן זיין לעבנסלאַננן פּאָסטן
אוֹן אַנטלױיפן פון מעקסיקע וי אַ פאַרבדעכער ,וועלן נאָר א סך שטעלן די
ע

אַציעטם

צום

סמעקסיקאנער

סאַָנגנרעס,

|
|
אַלטע פראַגע:
נו ,װאָס האָט אָבער דאָםס מעקסיקאַנישע פאלק געוואונען דערביי? האָט
עס געלוינט צו ברענגען אַזױי פיל קרבנות אין בלוט און פאַרמעגן בלוין פאַר דער

דאָזיקער ענדערונג פוֹן דעקאָראַציעס ?

|

װאָרעם  ---װעלן פיל טענהן  --עס איז דאָך געווען קלאָר ,אַן מאַדעראָ
אין אין קיין פַּרט ניט בעסער ,ניט ערלעכער און ניט פּראָגרעסיוער פון זיין
קעגנער דיאַז ,אין זיין קאַמה קעגן דעם דיאַזדרעזשים אין דאָך ניט געװען דער
מינדסטער פּרינציפּיעלער עלעמענט .מאַדעראָ און דיאַז ,דאָס זיינען דאָך מענטשן,
געקנאָטן פון איין אוֹן דעם זעלביקן ליים; בשעת דיאַז האָט רעפּרעזענטירט מיט

זיך איין קליקע קאַפּיטאַליסטן  ---אִן אינלענדישע און אַן אויסלענדישע  --רע-
פּרעזענטירט סמאַדעראָ אַ צווייטע קליקע ,און דאָס פאָלָק ,ואָס האָט דאָ ווידער
אלַשװינדלט געװאָרן .,ווידער אַ פאָל
פאַרנאָסן זיין בלוט ,איז ווידער א מבאָ
אין עס אַריינגעשלעפּט געװאָרן אין אַ בלוטיקן קאַמף ,די איינציקע באַלױנונג
װעט זיין דאָס ,װאָס עס װעט קריגן אַ נייעם בעל הבית ,ואָס װעט אָבער אין

קיין פּרט ניט זיין בעסער פון דעם אַלטן ,װאָס האָט אים אַזוֹי פאַרשקלאַפט.
און אויב  ---וועלן ווייטער טענהן אָט די קלונע מענטשן -- ,עס אין נאָך

פאַרשטענדלעך ,וי דאָס פאָלק ,עלנט און אומוויסנדיק האָט געקאָגט אַזױ אַרײ-
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גענארט ווערן אין סאמף ,װאָס נייט אים גאָרניט אָן ,איז עס אָבער ווירקלעך
אומבאַגרייפלעך ,װאָס האָבן דאָרט געהאַט .צו טאָן די סאַציאַליסטן און די

אָס האָט זיי געצוואוננען אַרײנצװואַרפן זיך אין אַ קאַמף ,װאָס

:

האָט געקאַנט נאָר העלפן אַ מאַדעראָ

צו דערגרייכן

זיינע פּערזענלעכע אַמבי-

ציעס ? איזן עס גראָד ניט געווען די פליכט פון דדיע.נקנדיקע און קלאָר זעענדיקע
מענטשן צו װאָרענען די רעבעלן אין מעקסיקע ,אַן אומזיסט פאַרגיסן זיי זייער

בלוט ?

|

נאַנץ גערעכט ,דאַכט זיך ,פוֹן דעסטװוענן דוכט זיך אונדז אַז אָט די טענה
אַניץ אויכערפלעכלעכע ,אפילו איצט ,ווען עס איז שוין כמעט זיכער,

אַז נאָר װייניק אמתע נויטן פון פאָלק װעלן פאַרענטפערט ווערן פון דער רעוואָ-
|
|
לוציע.
לאָמיר צונעבן ,אַז מאַדעראָ אין אין קיין הינזיכט ניט בעסער פו דיאַזן,
אַז די אינטערעסן ,ואָס ער פאַרטרעט ,זיינען פּונקט אַזעלכע בלוטיק-קאַפּיטאַ-
ליסטישע ,וי די ,װאָס דיאַז האָט פאַרטראָטן; אָבער עס איז דאָך קלאָרַ ,ז דיאַז,
דער דעספּאָט האָט געמוזט גיין ,שוין צוליב דעם כדי מעקסיקע זאָל ניט זינקען
אַלץ מער און מער אין דעם זומפּ פון פאַרצווייפלונג און קראַפטלאָזיקײט .קיין
חילוק ניט ואָס די רעזולטאַטן פון דער רעװאָלוציע ! די רעװאָלוציע נופא אין
געווען נייטיק פאַר דער אויפלעבונג פון דעם מעקסיקאַנער פאָלְק ,אין וועמען
אַלֶע לעבנס-נערוון זיינען שוין געווען כמעט וי אַטראָפירט.
זאָל זיין ,אַן מאַדעראָ איז טאַקע דער זעלביקער וי דיאַז ,אָכער דאָס מעק-
סיקאַנער פֿאָלק ,װואָס איז דורכגענאַנגען דורך דעם רייניקנדיקן און אויפלעבנדיקן
פלאם פון דער רעװאָלוציע ,איז איצט גאַנץ אַנדערש ,וי מיט איַאָר צודיק .,עס
אין אַ פאָלק ,אין וועמען דער מוט ,די ענערניע ,דער באַוואוסטזיין ,די מענטשן-
ווירדע און שטאָליץ האָכן ווידער אויפנעלעבט .און דאָס ,װאָס דיאַז האָט געקענט
טאָן אומבאַשטראָפט במשך פון דרייסיק יאָר צייט ,דאָס װעט אַ סאַדעראָ ניט
|
קענען טאָן אומבאַשטראָפט אפילו קיין דרייסיק טעג.
איצט ,אַז די רעװאָלוציע האָט אים אַרױסגעטראָגן צום סאַמע אױבנאָן:
איצט ,אַז ער איז שוין זיכער ,אַז ער און ניט קיין אַנדעדרער וועט זיין דער פּרע-
זידענט פון מעקסיקע אין די קומענדיקע אָקטאָבער-װאַלן ,איצט האַלט ער שוין
װייניק פון דער רעװאָלוציע וי אַ מיט? פאַר דעם אויסקעמפן פון דער פולער
פרייהייט ,אָט אין אַ קליינער אויסצוג פון זיין מאַניפעסט ,ואָס ער האָט אַרױיס-
געלאָזן נלייך נאָך דעם ,וי דיאַז האָט רעזיננירט:
,מעקסיקאַנער ! ...איר ,וועלכע גייט צוריק צום פּריװאַטן לעבן ,זייט איצט
באַװאָפנט מיט יענעם מעכטיקן װאָפן ,װאָס איר האָט דעראָכערט  ---דאָס שטימ-
רעכט .נוצט ליבעראַל יענעם מעכטיקן װאָפן ,און זייער גיך וועט איר זען ,אַז
פּראָפּאָרציאָנעל איז עס אַ מער וויכטיקער אוֹן מער אָנהאַלטנדיקער זינ ,וי יענער,
װאָס אייער ביקס האָטאייך געבראַכט?.
אַזױ דעדט שוֹין אַ טאָג נאָך דער רעװאָלוציע דער יעניקער ,ואָס האָט איר
אַלץ צו פאַרדאַנקען .איז עס דען ניט קלאָר אַז דאָס איז דערפאַר ,ווייל ער האָט
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מורא פאַר איר? וויי? ער פילט אַז די זעלביקע פֿאַכט ,װאָס האָ2ט הנ
זיין פאָרגייער ,קען אויך אים שטירצן ?
און דאָס נראָד אין דאָס גרויסע געווינס פון דער רעװאָלוציע ,וייל מאַ-
דעראָן וװעט עס קוים איצט געליננען איינצורעדן דעם מעקסיקאַנער עולם ,אַו
דאָס מעקסיקאַנער פאָלק האָט
דאָס שטימרעכט אין מעכטיקער וי די ביקס.
זיך איבערציינט דורך דער ביטערער דערפאַרונג ,אַז נראָד דאָס שטימרעכט האָט
אים געבראַכט צו דער ערגסטער שקלאַפעריי ,און דווקא די ביקס האָט אים --
אויב ניט פריי געמאַכט  --איזן וייניקסטנס נעעפנט פאַר אים דעם ברייטן װעג
צו פרייהייט; און אָט דעם באַוואוסטזיין קען מאַדעראָ מיט קיין שום מאַניפעסטן
ניט אַרויסרייסן פון זיינע מעקסיקאַנער .ער ועט זיך פוון רעכענען דערמיט,
אויב ער װועט וװעלן כאָטש אויף אַ קורצער צייט האָבן גליק צו זיין דער הער:
שער .ער ועט מוזן תמיד נעדענקען ,אַז בעת דיאַז האָט געהאַָט צו טאָן מיט אַ
אַ פאלק פון פאַרצווייפלטע ,פון געדריקטע און מוטלאָזע ,האָט ער צן טאָן מיט אַ
פאלק פוֹן מענטשן ,ביי וועמען עס האָט דערװאַכט אַ נייער סוט.
5

5

=

{צו =

א

און דערפאַר אַליין איז שוין אָט די רעװאָלוציע ,אפילו ווען זי זאֵכֿ זיך-
ענדיקן אויף דעם מאָמענט בלוין מיט אויסערלעכע ענדערונגען ,געווען אַ ברכה.
און עס אין ווירקלעך זייער ניט קלוג געווען פון טייל סאַציאַליסטן צו בלייבן
פון דער ווייטן פון דער דאָזיקער רעװאָלוציע נאָר דערפאר ,ווייל עס איז געוען
קלאָר ,אַז זי װעט מיט זיך ניט ברעננען די סאָציאַלע רעװאָלוציע .,און עס אין
פּונקט אַזױ אומנערעכט צו באַדױערן דעם פאַקט ,װאָס אייניקע סאַציאַליסטן 
האָבן יא אָנטייל נענומען אין דער רעװאָלוציע ,צונויפמישנדיק אופן שלאכטפעלר

זייער בלוט מיט דעם בלום פון דעם גאַנצן מעקסיקאַנער פאָלק.

|

װאָלטן די סאַציאַליסטן שטיין געבליבן פוֹן ווייטן אויף דעם גרונט פון
זייערע קלוגע נביאות ,װאָס סיי-ווי-סיי װועט עס זיך מיט גאָרניט ענדיקן ,װאָלט
דאָס פאָלק אָט די נביאות אויסנעטייטשט אויף זיין שטיינער; דאָס פאלק װאָלט
עס אויסגעטייטשט וי פּחדנות און פאַרדאַט .ניט אַזױ איצט .איצט ,און נאָך
מער שפּעטער ,װעקן די סאַציאַליסטן ,װאָס זיינען געשטאַנען אויפן שלאַכטפעלר

און האָבן געקעמפט זייט ביי זייט מיט דעם פאָלק ,ווערן די אמתע פאַלקסהעלדן,
און זיי וועלן האבן דורך זייער קאַמף אויפגעטאָן פיל סעד פאַר אונדזער אירעא?,
וי די ,װאָס זיינען געווען אַזױ קלוג צו בלייבן פון דער ווייטנס ,בלוין דערפאַ

ווייל עס איז נים זייער רעװאָלוציע.
עס איז נאָך גאָרניט אַזױ זיכער ,אַן די רעוואאָפוציע וועט קיין רעזולטאַטן
וייל סאאָציאַליסטן האָבן
ניט ברעננען פאַרן פאָלק ,און טאַקע נאָר דערפאַר,
אין איר אַזאַ גרויסן אַנטיי? גענומען .דערווייל האָט די רעװאָלוציע נֹאָך ניט
אַװעקגעלײגט זיינע
אויפגעהערט .דערווייל האָט דאָס קעמפנדיקע פאָלק נאָך ניט

זואָפן; דערוויי? האָט אַ גרויסער טייל פון דער רעװאָלוצי אָנערער אַרמײ ,און
איבערהויפּט

פון דעם מעקפיקאַנער

קאַליפאָרניע,

ביסטישער עלעמענט איז דעד עיקרשט שטאַרק,
אױיטאָריטעט

וואו דער סאַציאַליסטישאַנאַר-

בשום אופן ניט אַנערקענט די

פון מאַדעדאָ .דערוויי? האָט מאדערא געשיסט

זיינע לאַיאַלע סאפ"

ונטערדריקן די ,װאָס ווילן ניט אָנערקענען זיין הערשאַפט ,און װאָם
דאַטן צו א
ערנרייכן פאַר דעם מעקסיקאַנער פאָלְק ,װי דאָס גרויסע גליק
ווילן א סך מער ד
פאַר דעם פּרעזידענט אויף דעם אָרט פון דיאַזן ,דערווייל איז אַ
צוֹ זען מאַדעראָן
דער אַרמײ פון דער רעװאלוציע אַנטשלאָסן וייטער אַנצופירן דעם
טייל פון
ון איז זיכער מיט אַן אמתן זינ פון דער רעװאָלוציע ,אוב נאָר די פרייי
קאַמף א
פון דער וועלט וועלן זיי ניט אָפּזאָגן איןזייער מאָאָראַכישער און
הייטס-קעמפער
ר שטיצע .יאַ ,לויט די מאַניפעסטן פוןוןפלארעם מאַנאָן ,דעם פּרעזי-
מאַטעריעלע
,כונטאַ? פון דער מעקסיקאַנע-ד ליבעראַלער פּאַרטײ ,װי עס רופן
דענט פון דער
אָלוציאָנערן ,אין אַ היפּשער טייל פון דעם פאָלק ,פון דעם
זִיך די אמתע רעװ
פאָלק ,פון דעם עקספּלאָאַטירטן פאָלק ,פאַרטיק ווייטער צו קעמפן,
פאַרשקלאַפטן

די רעװאָלוציע וועט ברענגען אויך פאַר אים אַ גליקלעך ,מענטשלעך לעבן;
ביז

אָנערן אין מעקסיקע דערדקלערן ,אַז עס ווענדט זיך איצט אין
די אמתע רעװאָלוצי
ער וועלט ,אין אונדז ,צי די דעװאָלוציע זאָל זיך ענדיקן פרוכט'
דער אויסערלעכ
ל דווקא ברענגען מיט זיך אַזעלכע רעזולטאַטן ,װאָס זאָלן זיין
לאָן ,אָדער זאָ
מעקסיקע ,נאָר אויך פאַר די פאַראייניקטע שטאַטן און
יכטיכ ניט בלוין פאַר
דעמאָלט פאַר דער גאַנצער איבעריקער וועלט.
ט וי עס איז געווען ניט קלוג ,ניט סאַציאַליסטיש צו
און דערפאַר ,פּונק

בלייבן

גפייכגילטיק

צו דער

מעקסיקאַנער

רעװאָלוציע

אין איר אֶנהייב,

אַזו

סאַציאַליסטיש און אפילו פאַרברעכעריש צו בלייבן
אין עס איצט ניט קלוג ,ניט
די רעװאָלוציע האָט זיך בלוין אָפּיציעל געענדיקט,
ולויכנילטיק איצט ,וען
עכקייט ,האַלט זי זיך איצט אין איין צעפלאַקערן,
ווען אָבער אין דער ווירקל
|
ון נעמט איצט אָן אַן אמת-סאַציאַליסטישן כאַראַקטער.
א
טויזנטער און טויזנטער אין מעקסיקע װאָס זיינען
איצט ,אַז עס זיינען דאָ
?עצטן טראָפּן בלוט זייערן פאַר דעם ,אַז דאָט פאלק
גרייט צו קעמפן ביז דעם
אין זיין קאַמף ,טאָרן די פרייהייטס-קעמפער פון דער
זאָל ניט בלייבן אָפּנענאַרט
בנילטיק .מיט אַלע כוחות מון יעדער איינער ,מים
נאַנצער וועלט ניט בלייבן נליי
ָר ,אונטערשטיצן ,העלפן דעם וייטערן גאַנג פון
װאָס און מיט וויפל ער קען נא
דער רעװאָלוציע.

און ווען אפילו אָט דער אמתער

רעװאָלוציאָנערער פּרואון זאָל זיך איצם

אָבער אין דער נאָענטער צוקונפט ברענגען די
ענדיקן רעזולטאַטלאָז ,װעט ער
אַזױ ,אַז ווען דאָס רעװאָלוציאָנערע פייער וועם
אמתע סאַציאַליסטישע פרוכט,
ברענגען ווירקלעך אַ נייע אָרדענונג ,נים װי א
ווידער אויסברעכן ,וועט עס
.
מאַדעראָ פאַרשטייט

וי סיר ,סאַציאַליסטן ,פאַרשטייען
עס נאָר

עס

פרעזידענט רוווועלט און דער אמעריקאנער
מיטלקלאָס
(3וסוגפט" -- ,אַפריל 9391
יעס קענען זיין מיינונגס-פאַרשיידנהייטן ,אויב אונדזער פּרעזידענט װעט
איבערלאָזן נאָך זיך װאָסערע עס איז אידעען ,פון וועלכע די ועלט ביז אים
האָט נאָך ניט געוואוסט .װאָס שייך מיר פּערוענלעך ,האָב איך דערויי? נאָך
נאָרניט געפונען אין אַלֶע זיינע אַרױיסטרעטן און רעדעם כאָטש איין געדאַנק װאָס
זאָל קענען באַטראַכט ווערן וי א ספּעציפיש רוזוועלטישער .אָבער קיינער ועט
ניט קענען אַװעקנעמען פון אים דעם קרעדיט צו זיין ניט נאָר אַ סייסטער פון
דער פראַזע ,וי דאָס איז געווען ,למשל ,זיין פאָרויסגייער וו ,װילסאָן ,נאָר איינער,
װאָס קאָן באַשאַפן אַ פראזע ,װאָס לאָזְט זיך גערענקען און װאָס אויף דעם
מאַמענט מאַכט זי אַ ואַנץ .שטאַרקן איינדרוק,
איך ,למשל ,האַלט ,אַז זיין אַמט אַלס פּרעזידענט האָט ער ניט אַזױי פיל
,ער פאַרגעסענער
צו פאַרדאַנקען זיינע רעדעס ,וי בלויז אָט די צוויי װערטער :ד
מענטש" ,און ,דחי ניודדיל" .אונדזער געוועזענער גאַװערנאָר אל סמיט האָט
נאָר זייער פיל צו פאַרדאַנקען זיין גרויסע פּאָפּולאַריטעט דעם װאָרט ,װאָס
,דהי העפּפּי ואַריער" (דער גליקלעכער
רוזוועלט האָט געמינצט וװענן אים:

קרינער) .זינט ער איז געװאָרן פּרעזידענט האָט ער צו זיין קרעדיט דאָס װאָרט
דחי טשיזלער" (דער מאַרוויכער) ,ואָס דער רויבערישער קאַפּיטאַל װעט אים
קיין מאָל ניט פאַרגעבן ,כאָטש ער ווייסט ,אַז ער מיינט ,חלילה ,קיין ביין אים
ניט צו טאָן .אָבער לוט מיין מיינונג ,איז דאָס געלונגענסטע װאָרט ,װאָס רוז-

ּ,ריוואַט סאַציאַליזם".
וועלט האָט לעצטנס געשמידט  --דאָס װאָרט פ
דאָס (צו זיין) זייער אַן אוסנעלומפּערט װאָרט;
אויפן ערשטן בליק שיינט
אַ צוזאַמענשטעל פון צוויי ווערטער ,װאָס נגעפינען זיך אין דעם שטאַרקסטן װי-
|ערשפּרוך איינער מיטן צוייטן .,און טאַקע ,װי גראַמט זיך עס דאָס װאָרט
ד
פּריטאַט מיט דעם ואָרט סאַציאַליזס? אָבער אַז איר ועט נאָר א ביסעלע א
טראַכט טאָן ,װועט איר מוזן צונעבן ,אַז רוזוועלט האָט מיט דעם װאָרט געגעבן
גאָר דעם שטאַרקסטן קלאַפּ אונדזער גאַנצע קאַפּיטאַליסטישע סיסטעם .איר ווייסט

ט.

692
דאָך ,אַז די שטאַרקסטע

יאואָווסקי

טענה פון אונדזערע קאַפּיטאַליסטן קעגן דעם פאָציאַליום

איז דאָס ,װיבאַלד דער שטאַט נעמט צו אַלץ פאַר זיך אונטער דער סיסטעם פון
סאַציאַליזם ,טאָ בלייבט דעמאָלט פאַרן מענטשן גאָרניט איבער ,וי נאָר אויסצו-
קוקן

אויף

אַלץ ,װאָס

ער האָט

נייטיק,

פון דעם

שטאַט.

קומט

דוזװועלט

און

זאָגט אָט צו דער חברח ,װאָס גייט אונטער דעם נאָמען ,יוטילי האַלדינג קאָמ-

פּאַניע? ,אַז זיי האָבן זיך וייניק װאָס איבערצונעמען קעגן שטאַט-סאָציאַליזם.
=
װאָס טוען זיי דען אַנדערש אויב ניט פאַרכאַפּן אַלץ פאַר זיך -+ --= -- +ך
,אַלרינגס קאָמ-
לכן ,רוזוועלט ווייסט מסתמא ,אַז זיין פאַרדאַמונג פון די ה
פּאַניעס? איז גלייכצייטיק אַ פאַרדאַמונג פון דער נאַנצער קאַפּיטאַליסטישער סיס"

טעם .ווייל ,וי דער אמת איז ,קאָנט איר דען זיך פאָרשטעלן דעם קאַפּיטאַליזם
אָן די גינאַנטישע קאָמפּאַניעס . ..ווען ,עליכן ,רוזוועלט קומט אַרױס מיט אַזאַ
שרעקלעכן דונער קעגן די גרויסע טראָסטן ,מיינט עס אפשר קיין אַנדע -זאַך,
זוי רוזוועלט נעמט אויף אַ קאַמף פאַרן סאָצאַליזם ? ניין ,זיין האַרץ בלוטיקט
בלויז פאַר דעם קליינעם געשעפּטסמאַן ,װאָס לינט איצט אַזױי טיף אין דער ארמח.,
און וועמען רוזוועלט אַליין האָט גאָר אַ היפּש ביסל געהאָלפן צו באַגראָבן !שטעלט
רויסע און שווערע פראַנע :װאָס איז דאָ געשען ? װאָס האָט געצוואוננען
די
זיך ג
עס,עדזש" ,װאָס קערט איבער סיטן קאָפּ
מין
רוזוועלטן אַרויסצוקומען מיט זי

אַראָפּ אַלּץ װאָס ,ער ,רוזוועלט זאָל האָבן אױפּגעטאָן אין די לעצטע צוויי יאָר,
װאָס ער איז פּרעזירענט ?
,
איך האָב ניט בדעה אין דעם אַרטיק? ,כאָטש עס װאָלט געווען זייער נייטיק
אונטערצוװואַרפן

א גרינדלעכע קריטיק דעם גאַנצן רוזוועלט-אויפטו פאַר די צוויי

יאָר ,װאָס ער איז פּרעזידענט .מעג זיין ,אַז געמיינט האָט ער אפשר גוט ,מעג

זיין ,אַז ער האָט ניט געמיינט אָפּצונאַרן דעם עולם מיט פּוסטע צװאָגן ,וועגן
וועלכע ער זאָל האָבן אַליין געוואוסט ,אַז זיי זיינען נאָרניט ווערט :זאָל זיין ,אַז
| ער האָט זיך אַלֵיין היפּנאָטיזירט און זיך איינגערעדט ,אַז ער קאָן ווירקלעך מאַכן
אַ סוף צו דער דעפּרעסיע .איצט אָבער קאָן ער זיך אַלֵיין מער ניט נאַרן און

נאָך װוייניקער אנדערע נאַרן ,עס זיינען נאָך אַלץ דאָ עלף ,צוועלף מיליאָן אַר"

בעטסלאָזע ,און אַ פערט? פון דער באַפעלקערונג אין אַמעריקע לעבט נאָך אַלץ
אויף קצבה .די גרויפע אומדואיקייט ווערט אַלְץ גרעסער און גרעסער .אמת ,די
אומרואיקייט ,װאָס האָט מיט אַ צייט צוריק געהערשט צװוישן דער פאַרמער-
באַפּעלקערונג און װאָס האָט דערגרייכט דעם צושטאַנד פון זייער ערנסטע רעװאָלטן
און האָבן געהאַלטן גאָרניט ווייט פון אַנטװיקלען זיך אין אַן אמתער רעװאָי
לוציע ,זי האָט רוזוועלט פאַרשטאַנען איינצושטילן .די דאָזיקע אינסטיטוציע
װאָס גייט אונטערן נאָמען די דריי אֵלָּפַן ,זי איז די איינציקע װאָס אין אַ שטיק?
דערפאָלנ ,מיט זיינע ביליאַנען האָט רוזוועלט אויסגעפירט איינצושטילן דעם פאַר-
מער .דער פאַרמער קריגט איצט אַ נישקשהדיקן פּרייז פאַר זיינע פּראָדוקטן און,
קאָמיש וי עס איז ,ער קריגט גוט באַצאָלט ,נאָר מיט דעם תנאי ,אַן ער זאָל וויי-
ניקער אַרבעטן אויפן פעלר און אין נאָרטן ,יא די רעװאָלטן פון די פאַרמער
אין אַמעריקע האָבן געהאַט אַ זייער גרויסע ווירקונג אויף אונדוערע מאַכטי
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האָבער ,נים אַזױ מיט די אַנדערע אַרבעטער אין די פאַבריקן ,אין די שאַכטן,
אין די קאַנטאָרן .זיי זיינען געווען גאַנצע סטאַטיקס ,שטיל וי קאָטינקעס ,האָבן
זיי דערפאַר געקראָגן אַ ,נדא" ,װאָס האָט זיי אין די מערסטע פאַלן ,געהאָלפן וי
אַ טויטן באַנקעס .זיי זיינען נאָך אַלץ מקנא דעם בעקער ,און די האָפענונג ,װאָס
זיי האָבן געהאַָט אין דעם ,ניודדיל" איז פאַרװאַנדלט געװאָרן אין הוילער פֿאַר-
צווייפלוננ,
און
װ
א
ָ
ס
ו
ו
י
י
ט
ער ,אַלץ קלאָרער אין געװאָרן ,אַז רוזוועלט האָט שטאַרק
הרטה ,אויב ער האָט עס אין אַנהייב נעמיינט ,צו מאַכן  ---ריידנדיק אין די ווער-
טער פון יעזוסן  --אַז דער לעצטער זאָל ווערן דער ערשטער און פאַרקערט .אט
איז ער אין איין ,מעסעדזש" אַרויסגעקומען קענן אונדזערע גרויסע רויבער ,זי
באַנקירן און האָט וי דער נייער יעזוס נעפאָדערט ,אַז די געלט:אויסטוישער
זאָלן אַרױסגעטריבן ווערן פון טעמפּל ,און טאַקע גאר באַלד מיט זיי שלום נע-
(מאַכט און ווידער פאַרגעסן אין דעם פאַרגעסענעם מענטשן .אָט קומט ער אַרויס
מיט אַ גרויס געפּילדער ,אַז דורך דעם ,דאָל" ,דורך דער נדבה װואָס דער אַרבעטער
קריגט ,ווערט ער דעמאָראַליזירט ,ער פאַרלירט זיין מענטשן-שטאָלץ ,און ער

פאָדערט

באַלד פינף ביליאָן ,אַן די מענטשן,

װאָס קריגן די דערנידערנדיקע

נדבה ,זאָלן בעסער קריגן אַרבעט ,און קריגן ערלעך באַצאָלט .ערלעך ? א ,ניין
דאָס וויל נים רוזוועלט! ער ,דער אַרבעטער טאָר ניט קריגן אַזאַ שכירות ,וי דאָס
קריגם דער אַרבעטער אין דער פאַבריק ,אין דער שאַכטע פאַר זיין אַרבעט; דער
בויער פון הייזער ,ווענן ,פאַבריקן און אַזױי וייטער .רוזוועלט ,דער גרויסער
פריינד פון די אַרבעטער ,ווֹיל ,אַזן אַנשטאָט דער אַרבעטער זאָל קרינן שטיצע
פון דער רעגירונג ,זאָל די רעגירונג גאָר קריגן שטיצע פון דעם אַרבעטער; ער זאָל
אַרבעטן פאַר האַלב אומזיסט ,און עס הייבט אים ניט אָן צו אַרן ,װאָס די מיזע-
ראַבלע שכירות ,װאָס דער אַרבעטער װעט קריגן פון דער רענירונג ,װעט זיך

אויך מוזן אָפּרופן אויף די שכירות פוֹן די ,װאָס אַרבעטן פאַר פּריװואטע באַ-

לעבאַטים ,און אין דער אמתן ,ער װאָלט געקאַנט אויף דאָס מינדסטע האָבן 
עפװאָס קעגן דעם פּריװואָטן באָס ,װאָס דאַרף סאַכן אחוץ אַ לעבן ,אויך א
גאַנץ שיינעם פּראָפיט ,פּאַרדאָן ,אַן ערלעכן פּראָפיט ,וי רוזוועלט אַלְֿיין גלייבט
עס ...און צאָלן שטייער און נאָך האָבן אַזעלכע גרעסערע און קלענערע חוצאות,
ווען די רעגירונג וי אַ באָס ,װאָס דאַרֹף ניט קיין פּראָפיטן ,דאַרף ניט צאָלן
קיין שטייערן אוֹן האָט פוֹן אַלדאָס גוטס ,מער ויפ? זי באַדאַרף ,צאָלט דעם
אַרבעטער די קלאָגעדיקסטע שכירות ...כנאמנות ,אַז מע דערמאַנט זיך ,וי
ערשט נים לאַנג צוריק האָט רוזוועלט אָט די דאָזיקע הויטשינדער גענעבן דעם

נאָמען

טשיזלערס,

און אין נאָר פלוצלונג

אַליין געװאָרן דער שענדלעכסטער

טשיזלער ,אַז אפילו אונדזער סענאָט האָט געמוזט שטימען קעגן אים ,און ערשט
נאָך אַ לאַנגן קאַמף ,פול מיט פּאָליטישע און אַלֶערליי אינטרינעס ,האָט ער
אויסגעפירט צו קרינן אַ שטיקל קאָמפּראָמיס --- ,פרענט פען זיך ,צי ווייסט רוזוועלט
אַליין װאָס ער וויל און װאָס ער טוט,

ש.
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איז אָט ביי די אַרבעטער האָט רוזוועלט אין גאַנצן פאַרלאָרן זיין אמאָליקן
חן ,ביים גרויס קאַפּיטאַל ,כאָטש ער האָט אים אין אָנהייב ממש געראַטעװעם פון
דעם שרעקלעכן הינערפּלעט ,אין וועלכן ער איז געווען איינגעליינט ,איז ער אויך
ניט צו שטאַרק באַליבט ,וויי? ער האָט ביזן איצט ,וי עס איז ,יאָ אַריינגעשטעקט
די נאָז אין זייערע געשעפטן אומגעבעטענערהייט ,איז זיין איינציקער סלופּ ,אין
וועלכן ער קען זיך פאָרט אָנשפּאַרן  --דער מיטלקלאס .און דאָס אין די ריכטיקע
אורזאַך פון זיין איצטיקן רעװאָלוציאָנערן מעסעדזש וועגן די ,יוטיליטי האַלדינג
קאָמפּאַניעס?.
ווען איר ועט האָבן איבערגעלייענט דעם גאַנצן ,מעסעדוש" ,ועט איר
ניט געפינען קיין איינציק װאָרט ווענן דעם ,וי אט די ,יוטיליטי קאָמפּאַניעס"
פירן זיך אוֹיף קעגן אַרבעטער .אָט דורך דעם פאַרשויינן פוֹן אָט דעם גאַנץ

אינטערעסאַנטן

ענין װאָלט מען געקאָנט מיינען ,אַז אָט די אַלע טראָסטן באַ-

שעפטיקן בלויז יוניאָןדאַרבעטעד ,ווייסן גאָרניט װאָס דאָס אין אַזעלכעס ,אָפֶּען
שאפ" ., ,און ווילן גאָרניט הערן פון דעם ,װאָס מע רופט ,קאָמפּאַנײיװניאָנס?.
ווייסן אָבער אַלֶע ,אַן דאָס איז ניט אַזױי ,איז אָט ווענן דעם כאַפּט אונדזער פרע-
זידענט אַ גרויסן שווייג .נאָר ער רעדט וװעגן דעם קליינעם נעשעפטסמאַן ,װאָס
האָט נעכעך פאַרלאָרן זיין אַמאָליקע טראַדיציאַנעלע אומאָפּהענגיקײט און אין
אין גאַנצן אָפּהענגיק פון דער פאַרשאָלטענער קאַָמפּאַני.

על כן ,עס אין דער קלינער נגעשעפּטסמאַן ,צו וװעמען רוזוועלט חנפעט
זיך אַזױ שיין אָדער מיאוס ,אויב איר וילְט ,און דערפאַר ועט נייטיק זיין דאָ
אָנצואווייזן אין קורצן אויף א פּאֶר פאַקטן ,װאָס ,וי מיר שיינט ,זיינען ניט אִפּ-
צולייקענען.
|
דער ערשטער פאַקט איז ,אַז עס אין געווען רוװוזװעלט אַלײן  --כאָטש
דעם געדאַנק האָט ער גענומען פון די גרויסע קאַפּיטאַליסטן :סװאַפּ ,סלאַן ,הע-
רימאַן ,יאנג און אַנדערע  ---װאָס האָט כמעט וי מבט? געווען דעם עקזיסטירנ-
דיקן אַנטיטראָסט-געזעץ און גענעבן זיין ברכה דעם גרויסן קאַפּיטאַל; ניי פאַר-
אייניק זיך ,נאָר אַזױ שטאַרק וי דוֹ קענסט ,און זאָל איינגעפירט ווערן די טייערע
זאַד פון ,פעיר קאַמפּעטישאָן? (ערלעכע קאָנקורענץ) און ,האַנעסט פּראָפיט?

(אָרנטלעכער ריווח).
יעדער איינער מיט אַ ביס? מאַרך אין קאָפּ האָט פאַרשטאַנען ,אַז אָט דער
גרויסער געבאָט צום קאַפּיטאַל זיך צו פאַראייניקן האָט נעמיינט אין דער זעלביקער
צייט דעם טוױיטאַנזאָג צו דעם קליינעם געשעפּטסמאַן ,װאָס מון ממש צעריבן
ווערן פון אָט דעם גינאַנטישן טראָסט,
|
ווען ,על-כן ,רוזוועלט באַװיינט איצט דעם קלאָגעדיקן מזל פון דעם קליינעם
געשעפטסמאן ,מוז ער אָננעמען ,אַן דער עולם האָט אַ נאָר צו קורצן זכרון ,אַן
ער אַלֵיין האָט צונעשאָטן אַ לאָפּעטע ערד אויף דעם קבר פון דעם קליינעם
געשעפסמאַן סיי דעמאָלט ,ווען די ,נרא? איז געבאָרן געװאָרן און סיי שפּעטער,
האָט געמאַכט אַ געװאַלד-געשרײי ,און זיין
ווען דער קליינער נעשעפטסמאַן
רעכטע האַנט ,איך מיין רוזוועלטס דזשעיעראַל דזשאַנסאָן ,האָט כמעט װי צו"

ט ריפ טן
געגעבן,
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אַז זיי מוזן שטאַרבן,

ווייל זיי זיינען צו שװאַך קעגן די גרויסע

קאָמײ

דער צווייטער פאַקט ,אויף וועלכן עס דאַרף אָנגעוויזן ווערן איז ,אַן עס
איז גאָרניט אמת ,אַז עס איז נראָד ,דחי יוטיליטי האַלדינג קאָמפּאַניע? װאָס האָט
נעמאכט דעם קליינעם נעשעפטסמאַן דעם טויט .זיין טויט האָט זיך שוין אָנ-
געהויבן פיל ,פיל פריער ,טאַקע דעמאָלט ,ווען קאַפּיטאַל איז געװאָרן די הערשנ-
דיקע מאַכט אין אונדזער לעבן .אַלע אַנטיטראָסט-געזעצן זיינען געווען בלוין א
שיינער זשעסט פאַר דעם קליינעם געשעפטסמאַן ,אין דער אמתן איז דער קליינער
געשעפטסמאן דער קרבן פון גרויםקאַפּיטאַל ניט פון נעכטן .נעוויס אין נִיטאָ

קיין גוט-װאָרט צו זאָגן פּאַר די י,וטיליטי האַלדינג קאָמפּאַניעס" ,פון אַלּע קאָמפּאַ-
ניעס אין זי אפשר די רויבערישסטע ,די ערנסטע .אָט פייענט איר ,אַזן איינע
אַזאַ קאָמפּאַניע האָט נעמאַכט אין דעם משך פון איין יאָר  48מיליאָן דאָלער
פּראָפיט ,און אויב איר מיינט ,אַז דעם פּראָפיט האָט זי געמאַכט פון איר איינן
געלט ,מאַכט איר אַ טעות .דעם פּראָפיט האָט זי געמאַכט פון די הונדערט מי-
ליאָן דאָלער ,װאָס דער עולם האָט איר גענעבן פאַר אירע שטיקלעך פּאַפּיר ,און
דעד

עולם האָט אפילו

ניט נאָר דעם קרן ,נאָר אפילו די דיווידענס,

װאָט ער האָט

דערװאַרט ניט געקראָגן .די דאָזיקע גרויסע בריהשע קאָמפּאַניע אין באַקאַנט
אונטער דעם נאַמען ,די פיליפ יוטיליטי קאָמפּאַניע" .וועגן איר מאַכט אונדזער
לעניסלאַטור אין אַלבאַני אַן אונטערזוכונג ,פון וועלכער איר מעגט זיכער זיין,
אַז עס וועס גאָרניט אַרויסקומען .אָבער אַזױי װוי מע האָט זיך ביי אונדן א נעם
געטאָן צו אַלערלײ פאַרבדעכער און רעקעטס ,אין אָט דער פיליפּס רעקעםפ"

אויך אַריינגעפֿאַלן אין נעץ.
אָכער דאָס איז ,אגב אורחא ,לאָמיר זיך צוריקקערן צוֹ אונדזער ענין,
עלדכן, ,די יוטיליטי האַלדינג קאָמפּאַניע" ,אונטער וועלכן נאַמען זי זאָל ניט
גיין ,איז די לעניטימע און אומפאַרמיידלעכע טאַכטער פון קאַפּיטאַליום 3559
מיט דער צעשטערונג פון אָט דעם איין טיפּ ,י,וטיליטי קאָמפּאַניע? װועט אין דער
אמתן נאָדניט אויפגעטאָן ווערן  . ..װאָס קאָן זיך העלפן דער קליינער גראָסערי-
מאַן קעגן די גרויסע טשיין-סטאָרס ? נאָר טאָמער מיינט איר ,אַן מיט אָט דעם
מעסעדזש אין שוין טאַקע די קאָמפּאַניע טויט ,סאַכט איך אַ טעות .און איךף 
װאָלט געשווארן אַז רוזוועלט ווייס וועגן דעם .רוזוועלט ווייס ,װאָס פאַר א מורא-
דיקע פּראָפּאַנאַנדע אָט די טראָסטן פירן עס אָן אין ואַשיננטאָן זינט עס איז
באַקאַנט געװאָרן ,אַז רוזוועלט נייט אין מלחמה אויף די קאָמפּאַניעס ,מיליאָנען
בריוו און טויזנטער און טויזנטער טעלעגראַמעס און אַלערלײ ביכלעך און ברא-
שורן האָבן אונדזערע קאָנגרעסלייט און פענאַטאָרן נעקראָנן קענן אָט דעם רון-
וועלט-זשעסט ,און כאָטש רוזוועלט האָט נאָך ניט אין נאַנצן פאַרלאָרן זיין מאַכט
איבערן קאָנגרעס ,פארט אַ פּרעזידענט ,און פארט איינער װאָס האָט בילאַנען
אין זיין רשות צו באַלױנען די געהאָרכזאַמע און באַשטראָפן די װידערשפּעניקע.
דאָך איז ניטאָ דער מינדסטער ספק ,אַז דאָס סאַמע בעסטע אין דעם ,מעסערזש"
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(אָנזאָג) װועט שוין װי עס איז פאַרלאָרן גיין און עס װעט זיך ווידער ענדיקן מיט

אַ רעגולאַציע װאָס איז ניט פון דעם מינדסטן נוצן.

|

נאָר אויב איר מיינט ,אַז רוזוועלט האָט אַריינגעשיקט זיין מעסעדזש פאַר
וואוילטאָג אָדער ווייל עס האָט אים טאַקע פאַרדריקט דאָס האַרץ פאַר דעם אוט"

גליקלעכן קליינעם געשעפטסמאַן ,מאַכט איר אַ טעות .מיר דאַכט זיך ,אַז דער
אמתער גרונט פון דעם מעסעדזש וענן די ,האַלדינג קאָמפּאַניעס' אין אַ גאַנץ -
אַנדערער ,אדַערשיינונג ,װאָס אין ביז צו אַ געוויסן גראַד ניי אין אונדזער אַמע-
ריקאַנער לעבן ,.דאָס אין די שפּאַנלדנײיסטע דעמאַנאַניע אין דער געשטאַלט פון
טאַומסענד ,סענאַטאָר לאַנג ,דעם קאַטױילישן נלח קאָנלין און אַנדערע פון אַ
|
קלענערן קאַליבער.
אָט מיט יאָרן פריער האָנן מיר געהאָט נאָר אַ געװאַלדיקן ראַדיקאַל אין דער
געשטאַלט פון דעם איצטיקן װויליאַם הוירסט ,װאָס האָט עס איצט ,אויף דער
עלטער ,געקראָגן אַזאַ בייזע ציטערניש פאַר די רויטע .געװאָרן איז ער אַ ראַדיקאַל
כדי צו מאַכן אַ דערפאָלג מיט זיינע צייטונגען .דער עולם אונדזערער ,ואָס אין
ניט שטאַרק איבערגעשפּיצט ,האָט זיך געלאָזט פאַרפירן פון דער ראַדיקאַלער
פראַזע און זיינע צייטוננען זיינען ממש פאַרצוקערט געװאָרן ,איצט ,נאַטיר;עך,
אַז ער איז איינער פון די גרעסטע מיליאָנערן ,און אַז זיינע פילע צייטונגען
זיינען פאַרשפּרײיט איבער נאַנץ אַמעריקע ,קאָן ער זיך פאַרנינען צו וייון זיך
אין זיין ריכטיקן קאָלִיר און שפּייען אין פּנים סיי זיין אייגענער פאַרגאַנגענהייט
און סיי אַלֶע די ,װאָס האָכן זיך געלאָזט נאָרן פון אים,
צו אים זיינען געווען אין פאַרשיידענע צייטן אויך אַנדערע גרעסערע און
קלענערע דעמאַגאָנן ,װאָס האָבן געטאָן דאָס װאָס די דעמאַגאָגן טוען געויינטי
לעך :מיט אַלערלײ שיינע רייד צו פאַרפירן און פאַרבלענדן די אויגן פון די
:
באַננבעטע און באַרויבטע.

עס אין דאָ נייטיק צו באַמערקן ,אַז די גרויסע נערעטעניש אויף די דע-
מאַגאָגן קומט ניט אין אַ ציים ,ווען אַלין אין שטיל און רואיק ,ווען דער קאַפײ
טאַליזם

פאַר א וויילע קאָן מער אָדער וייניקער

באַפרידיקן

די גאַנץ סליינע כאַ:

דערפענישן פון דעם גרויסן עולם ,אָבער אָט פּאַסידט און דער קאַפּיטאַליזם חייבטם
זיך אָן שאַקלען ,איז ניט מער פעסט אין זאָטל ,און דער מענטש פון אַלֶע קלאַסן
און שיכטן ווערט גאָר שטאַרק אומרואיק און אָפּט אויך גאַנץ פאַרביטערט ,אט
דעפאלט

קומט

דער

יום-טוב

פֿאַר דעם

דעמאַגאָנ.

און איר װועט ניט מאַכן קיין צו גרויסן טעות ,ווען איר וועט אויך אונדזער
,יו דיל",
פּרע ידענט צורעכענען צו אָט דער קאַטעגאָריע .װאָרעם ,אָט די לאָזונגען נ
פאַרגעטענער מענטש)"" ,פּריװואַט-סאַציאַליזם? און אַזױ ווייטער ,װאָס זיינען זי
אַנדערש ,אויב ניט אַ מיט? איינצושטילן די געסיטער און אין ואָם ער האָט
געהאם אַ גאָר באַטײטנדיקן דערפאָלג ,נאָר אָט אין דער כישוף פון די ווערטעד
שוואונדן ,דער הוננער שטאַרקט זיך ,דערמיט די אומרואיקייט ,און דאָ קומען
אַזעלכע דעמאַגאָגן וי אטַאומסענד און שלאָגט פאָר אַ פּענסיע פון צוויי חונדערט
דאָלער אַ חודש ,ניט וייניקער ,פֿאַר יעדן ,װאָס האָט דערגרייכט דעם עלטער
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פון זעכציק יאָר ,טאָ ווי קאָן שוין רוזוועלט אויסזען מיט זיין אָנבאָט 
דאַבלע פופציק דאָלער א חודש פאַר אַ מענטשן ,װאָס האָט זיין נאַג
געאַרבעט ? מוז ער ניט אויסזען ,װוי מען זאָנט עס ,אויף דעם קאָרט -לשון ,וי
|אַ שיפּע זיבעלע ?
רוזוועלט אין געקומען מיט זיין ,נרא", ,טווא", ,אאא" און נאָך און נאָך
אַזעלכע און האָט בין צו אַ געוויסן גראַד אויסנעפירט ,אַזן מענטשן פאַלן נאָך
ניט פון הונגער אין די נאַסן ,האָט עס בין איצט ניט פאַרפעלט זיין געוויסע
ווירקונג ,נאָר אָט קומט אַ סענאַטאָר לאַנג מיט אַ נאָר ואונדערבאַרן פאָרשלאַג,
אַז דאָס גאַנצע רייכטום פון אַמעריקע זאֶל צעטיילט ווערן צװישן אַלעמען ,מיר
און אייך ,ער מאַכט אַ חשבון ,אַז יעדער קאָן האָבן װאָס נאָר זיין האַרין פאַרי
לאַנגט ,ווען דאָס גאַנצע רייכטום ,װאָס איז דאָ זאָל צעטיילט וערן ,און ועט
איבערלאָזן די מאָרנאַנס ,די מעלאנס ,די ראָטשילדס בלוין אַ פּאָר לומפּיקע
'
ציט
פי

מיליאָן,

יי

מע דערציילט אַ מעשה ,אַז צום פּאַריזער ראָטשילד אין די אַלטע צייטן
איז אַמאָל נעקומען אַ קאָמוניסט פון דעם אַמאָליקן שניט ,פאַרלאַנגנדיק אַז ער,
ראָטשילד ,זאָל צעטיילן זיין פאַרמענגן .האָס ראָטשילד באַלד נעמאַכט אַ חשבון,
אַן עס קאָן אויסקומען ,ווען זיין פאַרמענן זאָל צעטיילט ווערן ,אַרום א האַלבן
קענט פֿאַר יעדן ,און האָט דעם קאָמוניסט אָנגעבאָטן די דאָזיקע פּרוטה .דאָס
איז אָבער געווען בערך מיט אַ יאָרהונדערט צוריק ,איצט וייזט לאַנג אַ חשבון,
אַז יעדער קאָן האָבן וייניקסטנס די סומע פון פינף טויזנט דאָלֶער און אַלץ
װאָס ער האָט נייטיק צום לעבן .זיין רעדע וועדט פאַרעפנטלעכט אין דער גאַנצער
פּרעטע ,מאַכט אשטאַרקן איינדרוק ,און אונדזער פּרעזידענט מיט זיינע פאַטענטן
מון ביי זיך פילן זייער געפאַלן.
פונדעסטוועגן איז רוזוועלט גאַנץ הילפלאָז ניט .ער האָט זיינע לײיטענאַנטן,
װאָס פאַרשטייען אויך די מלאָכה פון דעמאַואַניע .קומט אַרויס אונדזער אַלְטער
באַקאַנטער גענעראַל דזשאנסאָן ,און מאַכט די נייע דעמאַגאָנן . ..צו אַשׁ און צוֹ

בלאָטע ,און רוזוועלט ,דערציילט די צייטונג ,שמייכלט ,עס טוט אים הנאהח די
מעשה ,אָבער זיין צופרידנקייט געדויערט ניט לאַנג :לעבן מיר דאָך אין א לאַנד,
ווא עס איז נאָך דאָ פרייע רעדע ,און וואו קיינער קאָן ניט שטום געמאַכט ווערן
וי דאָס .איז אונטער דיקטאַטורן ,וואו נאָר איין דעמאַנאָג האָט דאָס װאָרט ,און
עס קומט אַרויס מיט א פייערדיקע רעדע דער גלח קאָנלִין .דאָס אין אַ דעמאַ-
נאָג ,וי נאָר אין פּסוק שטייט .אַחוץ װאָס ער קאָן גלאָצן מיט די אוינן ,װאָס
דאָס אַלֵיין ווירקט שוין אויף אסַך ,וי אַן אמתער כישוף ,האָט ער טאַקע אַ צונג
אויף אַלֶּע אונדזערע רעדנער געזאָגט געװאָרן ,און דערצו פאַרשטייט ער מיט נאָר
אַ סך דעמאַנאָגישע שטיק אַרױיסצוזאָנן עטלעכע אמתן ,און די אַקציעס פון אונד-
|
זער פּרעזידענט הייבן ווידער אָן צו זינקען.
װאָרעם עס דאַרף גענומען ווערן אין אַכט ,אַז אָט דער נלח האָט נאָר א
געװאַלדיקע ווירקונג .מע רעדט ,אַז זיין ווירקונג אויף די מיליאַנען ,צו וועמען

ער רעדט דורך זיין ראַדיאָ איז ניט קלענער וי דער איינפלום פון אַ רוזוועלט.
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און ער פייערט אויך קעגן די רויבערישע קאָמפּאַניעס ,קעגן די אינטערנאַציאַנאַלע
באַנקירן ,און פאַרגעסט ניט דערביי ,צו איין גוי מאָרגאַן  --אויסרעכענען אַ
צעט? פון בלויזן יידישע באַנקירן ,און דערמאַָנט טאַקע רוזוועלטן ,װאָס האָט ער
געטאָן כדי אַרױסצוטרײבן אט די אינטערנאַציאַנאַלע רויבער פון טעמפּל? און
דערצו איז אָט דער נלח כיטרע גענוג ניט אַרויסצוקומען קעגן רוזװעלט אַלס
פאַררעטער ,וי דאָס טוט דער ווייניק קליגערער ,קענאַטאָר לאַנג .דער גלח פאַר-
גיעט-
שטייט ,אַז עס איז נאָך דערווייל ניט געקומען די צייט אַראָפּצואװאַרפן ד

שקע מיט זײַנע ליימענע פיס ,ער ווייס ,אַז דערווייל גלייבט נאָך אין אים דער
עולם .און מאַכנדיק רוזוועלטן פּוסטע קאָמפּלימענטן ,אַטאַקירט ער אָבער אֲלֶץ
שטאַרקער זיינע לייטענאַנטן ,זיינע עצה-געבער און די גרויסע מאַגנאַטן ,מיט
וועלכע ער חברט זיך ,אויך ער פאַרגעפט ניט אָן דעם בידנעם נעשעפטסמאַן.
על-כן ,רוזוועלט אַליין איז ,כשר וישר" ,נאָר אין ,נעבעך ,אין שלעכטער
קאָמפּאַניע ,טאָ מוז דאָך רוזוועלט זיך העלפן; מוז ער דאָך זיך אִפּטרײסלען פון
אָט דער חברה ,װאָס קאָן אים נאָר שטאַרק שטערן צו ווערן פּרעזידענט פאַר אַ
צווייטן טערמין ,און אָט דאָס אין די גאַנץ פּשוטע דערקלערוננ פאַר רוזועלטס
נייסטן מעסעדזש ,פול מיט דונערן און בליצן קענן די ,יוטיליטי האלדינג קאָט-
פּאַניעס".
און לאָמִיר דאַ איבערחזרן ,ער האָט אלץ לייכטער געקאָנט מאַכן דעם
אָנשטעל פון דעם גרימצאָרן זיינעם ,ווייל ער ווייסט ,אַז זיין פאָרשלאַג װועט ניט
דורכגיין אין דעם קאַנגרעם .אמת ,אַ געוויסע צייט זיינען געווען אויבערפלעכ-
אירע אָנזאָנונגען
לעכע סימנים ,אַז אונדזער רעגירונג אַנשטאָט צוצונעמען

פון װאָלסטריט ,ניט נאָר אירע באַפעלן צו דער אַלמעכטיקער

ואָלסטריט .מען

האָט אָנגעוויזן אויף א געוויסן זיכערוננס-נעזעץ ,װאָס דאַרף כלומרשט אינ-
צוימען די וועלפישע ואָלסטריט-אַפּעטיטן ,אָבער װאָס אין אין דער אמתן ניט
מילכיק און ניט פליישיק ,אָבער עס אין קלאָר איצט ,אַז װאָלסטריט ,די גרויסע
רויבער-באַנדע איז נאָך אַלץ די הערשערין איבערן קאָנגרעס ,איבערן סענאַט,
איבער רוזוועלטן און איבער אונדזער גאַנצער רעגירונג .נעמט אין האַנט אונדזע-
טייערע פּרעסע ,און כאָטש מע באַהאַנדלט נאָך אַלץ רוזוועלטן מיט זיידענע הענטש-
קעס ,האַלט מען אין איין טענהן ,װאָס פאַר א טייערע זאַך די ,האַלדינג קאָמ-
פּאַניעס? זיינען .,אמת ,עס זיינען דאָ פעלערן ,קאָן מען זיי אויסכעסערן ,אָבער
װוי שיקט זיך עס צוֹ נעמען אַזאַ אינסטיטוציע ,ואָס איזן די סאַמע נשמה פון
קאָפּיטאַליזם און אין גאַנצן פאַרניכטן ? דאָס קענט איר לייענען אין די פאַר-
שיידענע זייטיקע אַרטיקלען ,אין די לײיטאַרטיקלען און אין די בריוו ,מיט וועלכע
ניט נאָר װאַשינגטאָן נאָר גאַנץ אַמעריקע איז בוכשטעבלעך פאַרפלייצט .באַלד,
און איר װעט הערן אַלערלײ יללות פון די אלמנות און יתומים ,און אַלעדלײ
קראַנקע און אַלטע ,װאָס האָבן אַרינגעליינט זייערע לעצטע סענטן אין אט די
קאַמפּאַניעס ,און װאָס װועט ווערן פון זייערע סענטן ,ווען אָט די קאָמפּאַניעס
|
זועלן חלילה צעשטערט וערן ?
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און דאָס וועט געוויס ניט פאַרפעלן צו מאַכן אַ נאָר שטאַרקן איינדר'ק
אויף אונדזער עולם ,װאָס אין פול מיט רחמנות צוֹ די אָרעמע אינוװועסטירער,
און רוזוועלט װועט ניט האָנן דעם נייטיקן מוט צו ענטפערן ,אַז אָט די יתומים
און אלמנות האָבן שוין לאַנג נעמענט זיך געזעגענען מיט דעם געדאַנק פון אַדױיס-
קריגן עטװאָס פון די קאָמפּאַניעס .,די דירעקטאָרן פון די קאָמפּאַניעט האַלטן ניט
פון טיילן זיך אפילו ,ווען עס האַנדלט זיך נאָר וװועגן גראָשנם,,,
יאָ ,פון דעם גאַנצן פייערדיקן מעסעדזש וועט נאָרניט בלייבן אחוץ דאָס
װאָרט ,פּריוואַטער סאַציאַליזם? אין קעננזאץ צום װאָרט ,שטאַט-סאָציאַליזם?.

אָבער טאַקע אין דעם מון איך דערקלערן זיך שטאַרק ניט איינפאַרשטאַנען

מיט

אונדזער פּרעזידענט ,ער מיינט ,אַזן אויב דער פּריװואַטער סאַציאַליזם װעט חס
וחלילה ניט פאַרניכטעט ווערן ,מון דעמאָלט קומען דער שטאַטסאַציאַליזם ,װאָס
איז לויט זיין מיינונג גאָרניט קיין קלענערע צרה ,װוי דער פריװאט סאַציאליזם,

אין װאָס איך בין מיט אים איינפאַרשטאַנען .אָבער איך מיין ,אַן עס אין דאָ אַן
אַנדער ברירה :אַנשטאָט דעם פּריװואַטן סאַציאַליזם זאָל קומען פּראָסט און פּשוט
סאַציאַליזם װאָס דאָס איז נאָר אַן אַנדערע זאַך וי דער שטאַט-סאָציאַליזם ,וי א
רוזוועלט שטעלט זיך עס פאָר אָדער װוי מע זעט עס ,למשל ,אין רוסלאַנד ,אויף
דער פראַנע ,לכן, ,אָדער פּריואַט-סאַציאַליזם אָדער שטאַט-סאָציאַליזם"? קאָן
זיין בלוין איין ענטפער :ביידע טויגן ניט ,ביידע מאַכן דעם מענטשן אין גאַנצן
הילפלאָז און אָפּהענניק פון אַ מאַכט ,װאָס איז איבער אים ,און קאָן אים גאָוניט
ווינטשן צו ווערן פריי און אומאָפּהענגיק אין זיין לעבן.
דער איינציקער ענטפער ,צו וועלכן רוזוועלט און נאָך א סך אַנדערע זיינען
נאָך ניט געקומען איז אָט דער :עס איז דאָ אַ דריטער סקארט פאַציאַליזם אָן קיינע
אַדיעקטיוון ,פּראָסט און פּשוט סאַציאַליזם ,װאָס פאַרלאַנגט ניט קיין אַנדערע

זאַך וי פולשטענדיקע
ליטישע

פרייהייט.

עקאָנאָמישע

גלייכהייט

און די העכסטע

מענלעכע

פֹּאַ-

מער פּאַנטאַזיע װי וירקלעכקייט
נוקונפט"
צ
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די סכנה פון דיקטאַטור און פאַשיזם אין די פאַראייניקטע שטאַטן.
עס איז ,דאַכט זיך ,נאַניץ איבעריק צו פאַרלירן פיל רייד וועגן דער געפאַר
:
פון אַ קאָמוניסטישער דיקטאַטור אין אַמעריקע.

|

אין דער אמתן ,װיבאַלד די קאָמוניסטן אַלֵיין האָבן זיך אָפּגעזאָגט פון אַלץ,
װאָס האָט אין די פריערדיקע יאָרן אָנגעיאָגט אַזאַ בייזע מורא אויף דער נאַנצע-
וועלט-בורזשואַזיע; װיבאַלד זיי דערקלערן איצט גאַנץ אָפן ,אַן מאַכן די סאַציאַגע
רעװואָלוציע ליגט זיי אפילו אין דער לינקער פאה ניט ,און אַז דאָס איינציקע
פאַר װאָס זיי קעמפן אין אַמעריקע אין נאָר ניט צוֹ דערלאָזן די פאַשיסטן צו
פאַרכאַפּן די מאַכט; װיבאַלד דער סעקרעטאַר נופא פון דער קאָמוניסטישע-
פּאַרטײ אין אַמעריקע קומט אַרױיס מיט דער דערקלערוננ ,אַז די קאָמוניסטן ווילן
בשום אופן ניט שטערן אונדזער פּרעזידענט אויסדערויילט צו וערן אויף אַ
צווייטן טערמין ,און אַז די גאַנצע אַרבעט פון די קאָמוניסטן דאַרף געצילט װערן,
אַז די חואווערס און די הוירסטס זאָלן זיך ,חלילח ,ניט אַרױפכאַפּן אויפן בענס? ,
טאָ וי קען נאָר זיין די רייד פוֹן וועלכער עס אין געפאַר פאַר אַ קאָמוניסטישער
|
דיקטאַטור אין אַמעריקע ?
אַז די קאָמוניסטן ווילן עס גאָר אַלַיין ניט ,זיי האַלטן זיך שוין ניט מער פאַר
די איינציקע אויסדערוויילטע ,װאָס קענען ראַטעװען די וועלט .זיי זיינען שוין

געװאָרן אַזעלכע פיינע מענטשן ,אַז זיי ניבן צו אַז זיי מוזן האָבן די הילף פון
אַלעמען ,יאַ פון אַלעמען ,ניט נאָר פֿון די סאַציאַליסטן ,װאָס זיינען עדשט ניט
לאַנג צוריק געווען די ערגסטע אַרבעטער-פאַררעטער ,די נידעריקסטע פאַרקויפטע
לאקייאישע נשמות ,נאָר זיי זיינען גרייט צוצודריקן צוֹ זייערע קאָמוניסטישע
בוזעמס אפילו דעם קליינבירגער ,אפילו דעם כורזשוי ,ער דאַרף נאָר װעלן.
פאַרגעסן איז געװאָרן דער גאַנצער ליארעם קענן ,קלאַס קאָלאַבאָראַציע?.

אָט האָט דזשאָן  ,9לואיס ,דער פירער פון די מינען-אַרבעטער ,געשלאָסן אַן אִפַּ-
מאַך מיט די שאַכטן-מאַגנאַטן ,און דווקא אויף דעם פרידלעכסטן אופן ,און א
וואונדער ! אונדזערע קאָמוניסטן שויינן ,כאָטש מיט עטלעכע חדשים פדיער.

ש ר י פ ט {

װאָלטן זיי פון אים שטיקער

5

געריסן פאַר זיין פאַרראַט פון דעם הייליקן קלאַסג-

קאַמף.

|

לכן ,ווען די קאָמוניסטן אַלֵיין האָבן עפנטלעך צעשמעטערט די געטשקעםס
פאַר וועלכע זיי האָבן ערשט ניט לאַנג צוריק אַזױ ערפורבטיק נעקניט ,און אַלץ

,ניזם",
װאָס איז זיי פאַרבליבן איז בלוין דער נקאָאמעָןמו

װאָס איזן ניט מער

װוי אַ פּוסטע שאָלעכץ ,טאָ וי קען זיין נאָר די רייד פון אַ מורא פאַר אַ קאָמן-
|
ניסטישער דיקטאַטור ?
אמת ,מיר האָבן דאָ אין אַמעריקע אַ געוויסן הוירסט און עטלעכע אַלטע
ווייבער ,וועלכע זשיפּען אונטער דעם טיטול, ;:די טעכטער פון דער אַמעריקאַנער
רעװאָלוציע? ,און זיי אַלֶע רייסן זיך מיט אַלע כוחות צוֹ מאַכן באַקאַנט דעם
קאַמוניזם פון אַ יאָר צען צוריק און מיט אים ווילן זיי אָניאָגן אַ מורא אויף דעם
שרעקנדיקן יינגעלע ,דעם אַמעריקאַנער.
ק,אָמוניזם עליך !?  ---שרייען זיי מיט באַנומענע קולות .אָבער וי טמיר
דאַכט זיך ,איז זייער טרחה נעבעך נאַנץ אומזיסט .זייער נאַנצער געפּילדער
האָט ניט די מינדסטע ווירקונג אויף דער עפנטלעכער מיינונג ,כאָטש פאַר די
קאָמוניסטן איז דאָס דווקא אַ גרויסע טובה ,זֵיי קענען אָנווייזן זייער הייפעלע
חסידים ,אַז ניט אַכטנדיק אויף אַלֶעם ,האָט הוירסט פאַר זיי פאָרט מורא .אַ ראיה,
די געװאַלדן װאָס ער מאַכט.
יאָ ,ניט וויסנדיק טוט הוירסט די קאָמוניסטן אַ גרויסע טובה .ער זאָרנט
אַז מען זאָל זיי ניט פאַרנעסן .אָבער װאָס שייך זיין וואונטש צו מאַכן גלייבן
דעם עולם ,אַז די קאָמוניסטן זיינען נעפערלעכע שונאים פון אַמעריקע ,אין ניטא
קיין בר-דעת אין אַמעריקע װאָס זאָל עס אים גלייבן.
דער אַמעריקאַנער עולם קאָן אט דעם דאָזיקן תכשיט ,ואָס זאָרגט זיך אַזי
פאַר אַמעריקע און אירע פרייע אינסטיטוציעס ,דער אַמעריקאַנער עולם וויים}8 ,
ווען הוירסט רעדט פון אַמעריקע ,מיינט ער תמיד און שטענדיק זיין איינענע
קעשענע ,דער אַמעריקאַנער עולם קען דעם דעמאַנאָנ .דער פאַקט אין ,אַן אַלֶע
זיינע אַמביציעס צו שפּילן וועלכע עס אין ראָלע אין דעם עפנטלעכן לעבן פון
אַמעריקע זיינען געװאָרן צעשאָטן אין אַשׁ .דער עולם קען אים אַזֹי גוֹם ,אַז
ווען ער פאַלְט אָן אויף עסיצן ,מוז דער באַפאַלענער דווקא זיין נאָרניט אַזױ
שלעכט ,און נעמט ער איינעם אונטער זיינע פלינלען אין שוין אַז אֶךְ און וי
צו יענעם.
זאג איך, :אלטע ווייבעד" .רעכן שוין אַריין אויך די מומיע פון װאַטיקאן,
|
װאָס איז די טעג אַרױס מיט אַ תוכחה קענן די קאָמוניסטן.
וי מיר האָבן שוין געזאָגט ,קען ניט זיין קיין קלער וועגן אַ קאָמוניפטישער
געפאַר ,וויי? דאָס גיבן די קאָמוניסטן אַלֵיין צו ,זייער שװואַכקײט ,זייער הילפלאָ-
זיקייט האָבן זיי אַליין באשטעטיקט מיט זייער אָפּזאָגן זיך פון אַלע זייערע אַמאָ-
ליקע ,אני-מאמינס? און פוֹן זייער גרויסן וואונטש צו גרינדן עפּעם א נייע
דריטע פּאַרטײ .װאָס דערמיט אַליין ניבן זיי שוין צו ,אַז זייער פּאַרטײ האָט ניםט
קיין איינפלוס עפּעס צו דערגרייכן אאיַןמעריקע...
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דאָך מוז מען צונעבן ,אַז אין די יאָרן פון זייער טעטיקייט האָבן זיי עפּעס
יאָ דערגרייכט ,פאָרט האָבן זיי אַ פּאַרטײ ,װאָס וי זיי זאָגן ,באַשטײט פון דרייסיק
טויזנט מיטגלידער ,פאָרט האָבן זיי דאָ אַ גרויסע צאָל צייטונגען און זשורנאַלן.
און וי װייניק זיי װוערן געלייענט ,אָבער דאָך װאָלט עס געווען ניט קלוג צו
לייקענען ,אַז אויף געוויסע גאַנץ ניט רייפע מוחוֹת האָבן זי אַ געוויסן איינ-
פלוס ,זאָל שוין דאָ אויך געזאָגט וערן ,אַז אַ געוויסע צייט האָט דער קאָמו-
ניסטישער שוואונג אין סאָװעט-רוסלאַנד געהאַט אַ געוויסן איינפלוס אויף אי-
ניקע יונגע מענטשן פון דער אַמעריקאַנער בורזשואַזיע .אַזױ זיינען אין דער
ערשטער

צייט

געווען

אַ הייפ? פּאַרלאָר(-סאַלאָן)

באָלשעוויקעס,

וואָס פון זייער

זיים האָבן זיי געמאַכט אַ געוויסן איינדרוק אויף אַ קליינעם טייל פון דער עפנט-
לעכער מיינונג אין אַמעריקע ,װווי דאָס האָט זיך אויסנעדריקט דורך די אַמער-
קאַנער וועכנטלעכע שריפטן ,וי די ,ניישאָן? און די ,ניו-רעפּובליק".
אויף װאָס ,אָבער ,קאָן דאָ אַנווייזן דער פאַשיזם ? איז דאָ אַזאַ זאַך וי אַ

פאַשיסטישע

פּאַרטײ אין אַמעריקע ? אין דאָ אפשר

אַ פאַשיסטישע

פרעסע ?

איז דאָ אַ וועלכער טייל פון אונדזער יוגנט ,פון דעד אינטעלינענץ ,װאָס זאָל זיך
|
האָבן עפנטלעך באַקערט צום פאַשיזם ?
אויף די אַלע פראַנן מוז געגעבן װערן אַן אַנטשײדענער נייך :ניטא סיין

פאַשיסטישע פּאַרטײ,
עס איז באַטײט און
מוט עפנטלעך זיך צו
אייך שווערן ביי זיין

ניטאָ קיין פאַשיסטישע פּרעסע װאָס זאָל זיין פון וועלכער
עס איז ניטאָ קיינער אין אַמעדיקע ואָס זאָל האָבן דעם
דערקלערן פאַר אַ פאַשיסט ,פרעגט הוירסטן ,און ער וועט
באָרד אוֹן פּאות ,אַן ער האַסט דעם פאַשיזם ,פרענט די

טוער און פירער פוֹן דער ל,יבערטי לינ" ,און זיי װעלן זיך אָפּטרײיסלען פון אַוֹאַ
מין צומוטונג ,פרעגט אָן ביים גלח קאָגלין ,און ער װועט אייך זאָגן ,אַז ער גלייםץ

אין דער אַמעריקאַנער קאָנסטיטוציע ,מיט אַלֶע אירע קליפּערלעך און אַן ו'עמא-
קראַטיע איז זיין גאָט,
אויף װאָס זשע קענען אַנווייזן די קאָמוניסטן ,ווען זיי סטראשען אונדו
אָט מיט דעם שרעקלעכן

פאַשיסטישן

נעשפּענסט ?

איר האָט מסתמא געהערט ,אַז מיט עטלעכע יאָר צוריק האָט זיך באַװיזן
אַ פאָרט געזעלשאַפּט אונטער דעם נאָמען ,קו-קלוסס-קלען" ,װאָס האָט אין עט-

לעכע פּרטים געהאַט אַ געוויסע ענלעכקייט צו דעם פאַשיזם .אמת ,איר געוועל-
טיקונג אין אַמעריקע האָט גיט לאַנג אָנגעהאַלטן ,דאָך װיבאַלד זי איז דאַ געבאָרן
געװאָרן ,אוֹן זאָל זיין ,אַז זי איז געווען נאָר אַ מפּיל ,דאָך אין עס אַ באַװיי,

איבערהויפּט פאַר די ,װאָס ווינטשן און זוכן באַווייזן פארן פאַשיזם פון אונטער.
דער ערד ,אַז אַמעריקע קאָן זיין אַ גנוטער באָדן פאַר פאַשיזם,
אחוץ דעם זיינען אין אַמעריקע אויך איצט פאַראַן

געוויסע

געזעלשאפטן

וואָס קרימען נאָך די נאַציס און די פאַשיסטן .אָנטוענדיק זיך אין פאַרשיידענע
העמדלעך ,און שפּילנדיק זיך אַלֵיין אין פאַשיזם .ווים? זיי זיינען און װאָס פאַר

אַז איינפלוס זיי האָבן אויף די מענטשן ,צװישן וועלכע זיי לעבן ,דאָס ווייס
קיינער ניט באַשטימט .אָבער טאַקע דערפאַר װאָס קיינער ווייסט ניט עפּעס -
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דיט

כערם וועגן זיי ,אַלְץ לייכטער איז מענלעך צו דערשרעקן מענטשן ,װאָס זיינען א?ס
גאָר וי קליינע קינדער ,און וועמען עס איז אַזױ לייכט אָפּצושרעקן מיט דעב
|
,גנוי און זיין טאָרבע",
עס זיינען אויך דאָ אין געוויסע שטעס אין אַמעריקע די אַזױ גערופענע
ווידזשילאַנטעס ,די אַמעריקאַנער כולינאַנעס ,װאָס מע קען אָננעמען פאַר פאַ-

שיסטן ,וי דאָס זיינען געווען און עס זיינען עד חיום די װידזשילאַנטעס

אין

קאַליפאָרניע ,װאָס האָבן אַזױ שענדלעך געבושעוועט נאָך דעם גענעראַליסטרײיק
| אין סאַן-פראַנציסקאָ ,אָדער וי דאָס זיינען די ווידזשילאַנטעס ,װאָס האָבן ערשט
ניט לאַנג צוריק פאַרשמיסן איינעם פון די סטרייק-פירער אין פלאָרידע ,אַ געוויסן
שוסטער ,צום טויט .אויך מעג מען צורעכענען צום פאַשיסטן-מאַטעריאַל די פאַר-
י
שיידענע לינטשימערדער קעגן די נעגערס.
דאָס איז געוויס אַלֵץ אמת ,ליידער אמת ,אָט איזן די טעג נעשטאָרבן אַ גע-
|
וויסער פּאַלמער ,א מיניסטער אין װילסאַנס קאַבינעט; האָט ער מיט זיינע ברו-
טאַלע פאַרפאָלגונגען קעגן אַלֶע אונדזערע ראַדיקאַלן געקאַנט זיך פאַרגלייכן מיט
|
די ערגסטע בלוטהינט,
מע ווייזט אויך אָן אויף דעם דערמאָרדעטן סענאַטאָר היואי לאָנג ,װאָס
האָט זיך נעמאַכט פֿאַר דעם אומבאַשרענקטן דיקטאַטאָר פון גאַנצן שטאַט ,און
װאָס  ---ווען ער בלייכט ביים לעבן  --װאָלט ער העכסט וארשיינלעך געווען אַ
שטאַרקער קאָנקורענט צו פּרעזידענט רוזוועלט אויף פּרעזידענט:קאַנדידאָט פאַרן
צווייטן טערמין,

אַז אַמעריקע איז גאָרניט ווייט פון אָט דער פאַשיסטישער חולאת קאָן אויך
אָנגעוויזן ווערן װי אַ גנוטער סימן טאַקע די ערשטע פַּאֶר יאָר פון רוזוועלטס גע-
וועלטיקונג אַלֿיין .איר געדענקט דאָך געוויס די ,אוקאַזן" װאָס רוזוועלט האָט
אַרוסגעגעבן צום קאָנגרעס און זיינען טאַקע תיכף ומיד אויסנעפירט געװאָרן אָן

אפילו אַן אָנשטעל פון דעבאַטן ,עס קאָן געזאָגט ווערן אָן דער מינדסטעד איבער-
מרייבונג ,אַז אין די ערשטע פּאֶר יאָר פון זיין פּרעזידענטשאַפט ,איז רוזוועלט
געווען אַן אמתער דיקטאַטאָר ,און נאָר וייניק האָבן פּראָטעסטירט .עס װאָט
אויסגעזען ,אַן נאַנץ אַמעריקע אין געווען העכסט צופרידן ,װאָס ענדלעך האָט
דאָס מזל איר צוֹנעשפּילט און צונעשיקט דעם ריכטיקן מאַן .דעם שטאַרקן מאַן,
אין וועמען אַמעריקע נייטיקט זִיך אַזױי שטאַרק,
אמת ,באַלד איז געקומען דער סופּרים קאָרט (אויבער-געריכט) און אים ואָר
שטאַרק אונטערגעשניטן די פלינל ,אָבער נאָר אַ גרויסער טייל פון דער עפנט-
לעכער מיינונג האַלט עס נאָך ביי היינטיקן טאָג טאַקע פאַר אַ גרויסער עוולה.
בלויז אונדזערע גרויסע קאַפּיטאַליסטן האָבן זיך אָנגענומען מיט זייער גאַנצן
כוח צו באַקעמפן רוזוועלטן ,און דווקא אין דעם נאָמען פון פרייה-יט ,פון זייער
פרײיהייט ,וויי? זיי מיינען ,אַז זיי זיינען די איינציקע װאָס קענען זיין דיקטאַטאָרס
און דיקטירן טאַקע דעם פּרעזידענט רוזוועלט אַליין און נים אַז רוזוועלט זאָל זי
דיקטירן ,פאַר װואָס ער האָט נאָר נעמאַכט דעם שװאַכסטן פאַרזוך.
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ש.

יאַנאָווסצי

און אַז מע וויל נאָר ,קאָן מען אָנווייזן אויף די געננסטער און רעקעטירס,
מיט וועלכע אַמעריקע איז געבענטשט ,און װאָס קענען דינען וי נאָר אַ גנוטער
מאַטעריאַל פאַר דעם פאַשיזם .מע דאַרף אויך ניט פאַרנעסן אונדזערע דעטעקטיו-
אַנענטורן ,װאָס זיינען אַ טייערער פאַשיסטישער מאַטעריאַל .מע טאָר אויך ניט
פאַרגעסן ,וי לייכט עס איז אַ נאָר גרויסן טייל פון דעם אַמעריקאַנער פאָלּק צו
מאַכן חיסטעריש ,אַז ער זאָל זיין פעאיק אויף אַלערלײ נאַרישקייטן און געמיינ-
סך סטרי-
קייטן .דערמאַנט זיך אין דער שרעקלעכער באַהאַנדלונג פון נאָר אַ
קערס ,סיי פון דער זייט פון די באַלעבאַטים און סיי פון דער זייט פון דער פֹּאַ-
ליציי ,נעריכט און פוֹן דער סאַמע העכסטער רעגירונגס-אינסטאַנץ ,און די קאָנס-

טיטוציע

און נעזעץ איז געטראָטן

געװאָרן מיט די פיס פון די געזעץ-געבער

אַליין ,און איר װועט ניט קענען שטאַרק

פאַראיבל? האָבן

אויף די ,װאָס גלייבן.

אַז עס אין דאָ אַ מעגלעכקייט פאַר אפַאַשיסטישער דיקטאַטור אין אַמעריקע; זיי
קענען טענהן ,און מיט אַ שאָטן פון רעכט ,אַז דער פאַשיזם איז שוין דאָ ,טאַקע
דאָ ,טאַקע דאָ .װאָרעם ווען ניט ,װאָלט דען טאָם מוני נאָך אַלֹץ געװען אין
נעמעננעניש ? װאָלטן די אומשולדיקע סאַקאָ און װאַנזעטי פאַרברענט געװאָרן?
װאָלטן פאָרגעקומען אט די אַלע שרעקלעכע גרויזאַמקײטן קענן די שעריקראַ-

פֿערס ,קעגן די נעגערם אין דרום ? און װאָלְט דען געװען גאר אַ סימן פוך
פאַרגיפטעט

אַנטיסעמיטיזם ,ווען אַמעריקע ואָלט שוין איצט ניט געווען
|
דעם פאַשיסטישן סם.
איכערהויפּט האַלטן אונדזערע יידישע קאָמוניסטן אין איין סטראַשען מיט
אַנטיסעמיטיזם ,אויב מיר וועלן ,חלילה ,נישט מאַכן שותפות מיט זיי ,כאָטש
מיט װאָס זֵיי קענען אונדז העלפן ,איבערהויפּט ווען מע וייסט פון זייער פַאַר"
גאַנגענהײט; אַז זיי זיינען נאָרניט אַזױ פאַרליבט אין דעם יידישן פּאָלֶק ,וייס
נאָר דער חימ? ,אָבער וי דאָס זאָל ניט זיין ,דאָק אין איינע פון זייערע הויפּט:

װאָפּן אין דעם איצטיקן קאַמפּין.

|

מיט

|

| =איך ווייס ניט ,אויב איך על זיך צוריקקערן צו דעם ענין אַנטיסעמיטיזם
אין מיין איצטיקער אַרבעט .איך על האָבן גענוג צו טאָן ,כדי צו באַווייזן ,אַז
דער נאנצער געשריי קעגן דעם פאַשיזם אין אַמעריקע איז שטאַרק ,שטאַרק איבער-
געטריבן ,טאָ לַאָמִיר דאָ גלייך איבערגעבן זייער אַן אינטערעסאַנטע מעשה ,װאָס
לינקאפֿן סטעפענס דערציילט אין זיין אמת גרויסער אױיטאָביאַגראַפיע אין שייכות
צום אַנטיסעמיטיזם,
איך האָב ניט ביי זיך אין דעם מאָמענט דאָס בוך ,על איך עס דעריבער
מוזן איבערגעבן אין מיינע אייגענע ווערטער:
לינקאָלן סטעפענס האָט איין מאָל געפרענט ביי אַ געוויסן האָטעל-יהאַלטער
אין אַ געוויסער שטאָט ,פאַר װאָס ער האָט זיך אָפּנעזאָגט אַריינצולאָזן אין זיין
האָטעל וי אַ נאַסט איינעם פון די סאַמע פּראָמינענטסטע יידן .זיכער װאָלטן
זיינע קריסטלעבע געסט ניט געקאַנט האָבן די מינדסטע טענה.
 -ויע -- ,האָט דער האָטעל-האַלטער געענטפערט --- ,ווען דאָס װאָלט געקאָנט.|
בלייבן ביי דעם איינציקן פּראָמינענטן יידן ,װאָלט עס שוין דורכנעגאַנגען .אָבער /

ט ריפ

ט}
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די צרה איזן װאָס דער פּראָמינענטער ייד װאָלְט געוויס געבראַכט מיט זיך אַנ-
דערע ,גאָרניט אַזעלכע פּראָמינענטע יידן ,און דעמאָלט װאָלטן שוין מיינע קריסט-
לעכע נעסט געהאַט צו מיר ניט נאָר טענות ,נאָר װאָלטן באַלד פאַרלאָזן ניעם

|

האָטעל,

 -מה רעש  --האָט לינקאָלן סטעפענסן וייטער געפדעגט -- ,ואָלסטוגעהאַט אויף זייער פּלאַץ יידישע נעסט ,װאָס באַצאָלן פּונקט אַזױ גוט -- .יאָ .,י--
האָט דער האָטעל-האַלטער געענטפערט  ---די צרה איז אָבער ,װאָס אַזױ גיך וי

די קריסטלעכע געסט מיינע װאָלטן זיך אַרױסגעצױיגן ,װאָלטן אויך מיינע יידישע
געסט זִיךְ אַרױסנעצויגן און געזוכט אַריינצוקומען אין דעם האָטעל ,ואוהין
מיינע קריסטלעכע געסט האָבן זיך אַריינגעצוינן ,און סיין האָטע? װאָלְט גע-
בליבן אין נאַנצן פּוסט .איך לאָז איבער די לייענער פון דער ,צוקונפט" צו מאַכן
זייער פּירוש אויף אָט דער טשיקאַװער טענה און וועל איבערגיין צום סאמע

ענין ,צוליב וועלכן דער אַרטיקל װוערט געשריבן.

/

איך האָב ניט דעם מינדסטן פאַרלאַנג צו פאַרקלענערן די אויבן געבראַכטע
סימפּטאַמען פאַר דער ואַרשײנלעכקײט פון א מאַשיסטישער דיקטאטור אין
אַמעריקע .אָבער ,ערשטנס ,זיינען אָט די אַלע סימפּטאַמען ניט קיין זייער נייע,
זיי זיינען ביז צו אַ גרויסן גראַר שטענדיק געווען מיט אונדז .אוֹן דאָך האָבן זיי
ביז איצט ניט געפירט צום פאַשיזם ,טאָ פאַר װאָס מוזן זיי עס איצט דווקא יאַ
פירן צום פאַשיזם ? זיינען עס עפּעס אַ נייע דערשיינונג אין אַמעריקע אַלערלײ
גענגסטער ,באַנדיטן ,רעקעטידס ,דעטעקטיוראַגענטורן ,הויטשינדערישע פאַברי-
קאַנטן ,געװויסנלאָזע ריכטער ,מערדערישע פּאַליצי ? אויך איז עס אַ גאַנץ הֹאַז
קאַנטע זאַך ,אַז אונדזער קאַנסטיטוציע אין קיין מאָל ניט גענומען געװאָרן
שטרענג-ערנסט ,װאָס האָט נעפירט צוֹם באַקאַנטן ווערטל, :װאָס פאַר אַ באַטרעף
האָט די קאַנסטיטוציע צווישן גוטע בדידער" .אויך איז די ברוטאַ ליטעם פין
די אצי
אונדזער פּאַליציי נאָרניט עטװאָס אומבאקאַנט ,פארקערט ,פֿאַרנלײיכט
טיקע פּאַלִיציי מיט דער אַמאָליקער ,מעג פען זאָגן ,אַז די איצטיקע יע איידל-
לֵייט .און כאָטש די װידזשעלאַנטן זיינען אוודאי אַ נאָר גוטער סאַטעריאָל פאַרן
פאַשיזם ,און אַזױ זיינען אויך די לינטשמערדער; אָבער מע דאַרף דאָך האָבן
אין זינען ,אַז אָט די כאַנדע און אָט די אַלֶע פינטשמערדערייען זיינען פון אַ גאָר
און פינף און צװאַנציק
קנאַפּן באַטרעף אין אַ פאלק פון איבער הונדערט

מיליאָן.

|

דער פאַקט איז ,אַזן אָט די צוקונפטיקע פאַשיסטן ווערן פון דער גרעסטער
מאַיאָריטעט פוֹן אונדזער פאלק פֿאַראכט וי געמיינע אנויןדערטרעכטיקע פהר:
נים .געמיין וי די דאָזיקע נפשות זיינען ,נייען זיי זיך ניט באַרימען מיט זייערע
גרויסע טאטן,

אוֹן נאַנץ אָפט ,וי דאָס אין דער פמאל איצט

כאָטש,

ליידער,

ניט אַזוי

מיט

די שמייסער

האַרב

אין

וי זיי האָבן

פלאָרידע ,ווערן זיי באַשטראָפט,
עס פֿאַרדינט,
וועדליק איך זע ,דאַכט זיך סיר ,אַז דאָס װאָס האָט פּאַסירט אין רוסלאַנד,
|
אין איטאַליע און אין דייטשלאַנד ,װעט ניט ,אַזױ ניך יעדנפאַלס ,פּאַסירן אין

סופ

ט.

|

יאַגאָווסקי

אַמעריקע .ווייל די אומשטענדן זיינען אין די אַלע נאָר װאָס דערמאַנטע לענדער
געווען נאַנץ אַנדערש ,וי זיי זיינען אין אַמעריקע .לאָמיר ניט פאַרגעסן ,אַן אין
רוסלאַנד איז געקומען די .דיקטאַטור מיט אַלֶע אירע שרעקן ערשט דעמאָלט ,וען
אַנדערע פּרואוון האָבן נאַנץ װייניק אױפגעטאָן פאַָרן רוסישן פאָלק ,װאָס אין
ניט די מיטלקלאַס.-
געווען אַזױ עלנט ,אַזױ פאַרהונגערט ,אַזױ פאַרצוייפלט.
רעװאָלוציע ,װאָס האָט געמאַכט אַ סוף צום צאַריזם; ניט די קערענסקי-רעגירונג,
װאָס האָט אַזױי וייניק פאַרשטאַנען און אַזױ װייניק סימפּאַטיזירט מים דעם
רוסישן פּױיער און אַרבעטער ,האָבן געקענט לאַנג אָנהאַלטן זייער הערשאַפט
אין רוסלאַנד ,עס האָט נעמוזט קומען די דיקטאַטור ,װאָס איז פון איין זייט
געווען דעמאַגאָגיש גענוג צוצוזאָנן דאָס טעלערל פון הימל ,און פון דער אַנדערער
זייט אונטערדריקן אויף דעם שרעקלעכסטן אופן יעדן פּראָטעסט.
אין דייטשלאַנד איז געווען דאָס זעלביקע .איידּער עס איז געקומען דער
מאָנסטער היטלער ,האָבן אַנדערע פּראָגרעסיווע כוחות געהאַט אַ מעגלעכקייט
עטװאָס צו טאָן פאָרן דייטשן פאָלק ,אָבער ,ליידער ,אין ?חלוטין גאָדניט -געטאָן
געװאָרן .דאָס דייטשע פאלק איז יאָרנלאַנג געטראָטן געװאָרן מיט די פיס פון די
זינרייכע אַליאירטע און איז אויה דעם נידערטרעכטיקסטן אופן געשונדן געװאָרן.
דערפאר האָט דאָס דייטשע פאלק זיך געװאָרפן אין די אָרעמס פון דעם היטלעריזם,
װאָס איז גֶעוֶוען גענוג כיטרע צו פאַרנאַרן די אַרבעטער מיט אַ נאַציאָנאַלן סאָד
ציאַליזם ,װאָס שייך דעם מיטלקלאָס האָט דער היטלעריזם אויך אים צוגעזאָגט

אַלערלײי גליקן ,און כדי דערווייל צו מאַכן פילן די דייטשן ,אַז עם זיינען דאָ

נאָך ערגערע און שװאַכערע ,אויף וועמען ער קען דערווייל אױיסלאָזן זיין גאַנצן
צאָרן ,ביז ער װועט האָבן גענוג כח זיך אָפּצורעכענען מים זיינע זיגער ,האָט
ער געפונען אונטער דער האַנט די יידן..

אין איטאַליע איז די לאַנע געווען אַ ביסל אַנדערש .איטאַליע האָט געהערט
צו די זינעד ,אָבער אויך איטאַליע האָט זיך געפילט שטאַרק געקריוודעם פון אירע
מלחמח-שותפים .דערצו איז דאיָ.רעמקייט פון די אַרבעטער און פּויערים געווען
אַן אומבאַשרײיבלעכע ,האָבן די דאָרטיקע אַרבעטער געפּרואװוט טאַקע מאַכן
אן איינענע רעװאָלוציע .די איטאַליענישע סאַציאַליסטן האָבן ניט געװאָגט צו
מאַכן די רעװאָלוציע ,וי דאָס האָבן יאָ געװאַגט די לענינס און טראָצקיס און

טאַקע אָנוװוענדן די זעלבע שוידערלעכע

מיטלען .דער רעזולטאַָט אין געװען אַ

שרעקלעכער כאַאָס איבער גאַנץ איטאַליע .מיט זייער בעסטן ווילן האָבן די אַר"
בעטער

ניט געוואוסט

װאָס צו טאָן ,די רענירונג און דער נאַנצער הערשנדיקער

קלאַס אין איטאַליע איז געווען אין פאַרצווייפלונג ,און אָט אין דעם מאַמענט איז
געקומען דער מענטש ,װאָס האָט געװאַגט ,דער מענטש מיט אַן אייזערנעם ווילן,
װאָס איז געווען ניט קלענער ,וי זיין געװיסנלאָזיקײט און געמיינקייט ,און האָט
איינגעפירט דעם פאַשיזם ,װאָס איז געווען און איז אקַאַריקאַטור פון דעם רוסישן
|
|
קאָמוניזם,
די אַלע אומשטענדן פעלן נאַנץ און נאָר אין אונדזער לאַנד ,דערווייל ,נאָך
די זעקס יאָר פון דעפּרעסיע ,װאַלגערן זיך ניט קיין מענטשן אין די גאַסן ,געשװואָ-
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וי עס איז געווען די לאַגע מיט זעקס יאָר צוריק ,אין

זי קיין מאָל ניט געווען אַזאַ פאַרצווייפלטע וי אין די אױיבנדערמאַנטע לענדערן
און זאָל דאָ געזאָגט ווערן ,אַז פאַשיזם אַפּעלירט צו די סאַמע עלנטע און פאַר-
צווייפלטע,
אחוץ דעם זיינען דאָ נאָך צויי פאַקטאָרן ,װאָס וי עס דוכט זיך דעם
שרייבער פון די שורות ,מאַכן דעט פאַשיזם גאנץ אומװארשיינלעך אין אַמעריקע.
ערשטנס אין עס דאָס ,װאָס אַמעריקע אין פארט א לאַנד מיט שטאַרקע אייננע-
װאָרצטע טראדיציעס פון פרייהייט און פון דעמאַקראַטיע ,אמת ,די דעמאַקראַטיע
אונדזערע אין ניט אַזאַ צאצקע .זי אין אָנגעפּיקעװעט סיט אלערליי פעלערן.
אָבער זי אין אַלץ בעסער וי דעספּאָטישע דיקטאַטור .וי זאָגט עס דער העלד,
דארמאס ,אין סינקלעירס בוך, :דאָ קען עס ניט פּאַסירן' ,מע קאָן נאָך פֿאַר-
שטיין ,װי מע קאָן אויסהיילן סיפיליס ,געכנדיק דעם פּאַציענט מאַלאָריע ,אָבֹער
אַן מע זאָל היילן מאַלאָריע ,געבנדיק דעם חולה סיפילים ,דאָס אין אומבא-
גרייפלעך,
יאָ ,אונדזער איצטיקע דעמאַקראַטיע אין ניט קיין זאַך מיט וװאָס מיר זאָלן
קענען זיך נרויס האַלטן ,אָבער צו פאַרבייטן די דעמאַקראַטיע אוֹיף פאַשיום,
דאָס איז טאַקע דאָס זעלביקע ,װי צו קורירן אַן איינפאַכן פיבער מיט סיפילים.
דער צווייטער פאַקטאָר ,װאָט מאַכט דערווייל דעם פאַשיזם דאָ אין
פאַר נאַנץ אומווארשיינלעך איז דאָס ,װאָס אונדזער אַרבעטער-באַווענונג
גאָר צו שװאַך ,אַז אונדזערע קאַפּיטאַליסטן זאָלן זיך דערשרעקן פאַר
קומענדיקער אַרבעטער מלוכה און דערפאר פוזן זיך שוין אריינװאַרפן
אָרעמס פון פאַשיזט,

אַמעריקע
איז נאָך
דער אָנֹ-
אין די

האָבן מיר דאָך נעזען ,װוי אונדזערע קאַפּיטאַליסטן אַזױ שנע? וי זיי זיינען
געקומען אַ ביס? צו זיך און זיך דערהאָלט פון זייער ערשטער שריעק ,האָבן זיך
אָפּנעטרייסלט פון דעם פאַשיזם אין זיין מילדפטער אַמעריקאַנער פאָרעם ווי רוז-
וועלט האָט עס געפּלאַנעװעט און טאַקע פאַר זייער איינענער טובה.
אוֹן איצט װיבאַלד מיר האָבן אָנגעגעבן אַ חיפּשן צעט? פון סימנים ,װאָס
קענען מאַכן איינעם דענקען ,אַז די פאַשיסטישע דיקטאַטור אין ואַרשיינלעך,
לאָמיר דאָ נעבן עטלעכע פאַקטן און ניט פון יאָרן און יאָרֹן צוריק ,נאָר פון די
לעצטע פּאַר טעג ,װאָס מאַבן נאַנץ קלאָר ,אַן פאַשיזם אין בלויז אַ װאָרט ,מיט
וועלכן מע קאָן שרעקן בלויז קינדער,
דעם ערשטן מאַי האָבן וייניקסטנס הונדערט טויזנט אַרבעטער אין
1
ניודיאָרק געמאַכט זייער אייגענעם גרויסן יום-טוב און האָבן זיך נגענעבן א נדר
קיין מאָל ניט צו פאַרשאַכערן זייער נגרויסע פרייהייט פאַר אַ טעפּ? פינדזן און קיין
מאָל ניט דערלאָזן טרייבן זיך אין קרינ קעגן וועמען עס איז און קעמפן אַזױ לאַנג
ביז זיי ועלן אויספירן צו מאַכן אַ סוף צו דער איצטיקער סיסטעם פון פּראָפיט
און עקספּלאָאַטאַציע .אַזעלכע אַרבעטער-דעמאַנסטראַציעס זיינען אָפּנעהאַלטן נע-
װאָרן אין די מערסטע גרעסטע שטעט אין אַמעריקע,
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 ,2אַ פֹּאָר טעג שפּעטער האָבן די אַרבעטער אין ניװ-יאָרק אָפּנעהאַלטן אַ
נרויסע פאַרזאמלונג אין מעדיסאָן .סקװוערנאַרדען ,וואו די פֿאַרשטײער פון
הונדערטער טויזנטער ,יאָ ,מיליאָנען אַרכעטער ,האָבן אין די שאַרפסטע ווערטער
פאַרדאַמט דעם נאַנצן היטלער-רעזשים װוי איינעם פון די שרעקלעכסטע אומנליק!
פאַר דייטשלאַנד בפרט און פאַר דער גאַנצער מענטשהייט אוֹן אונרזעד ציויי
ליזאַציע בכלל .איינער פון די רעדנער איז געווען ויליאם גרין ,דער פּרעזידענט
פון דער ,אַמעריקאַן פעדעריישן אִֶוו לייבאָר" (אַמעריקאַנער פעדעראַציע פון
אַרבעט?),
די גאַנצע פּרעסע האָט די טעג געפייערט די דריי חונדערט יאָר פרייהייט
3
פון דעם שטאַט רהאוד איילאַנד ,און דאָס וויכטיקסטע איז :סיט דריי הונדערט
יאר צוריק האָט אָט די מאַסאַטשוסעטס בעי קאָלאָניע אַרײנגעלײנט אין חרם
ראָדזשערס ,װאָס אין גע-
דעם פרייהייטס-קעמפער און פּריידיקער וויליאָם
ווען דער גרינדער פוֹן רהאוד איילאַנד; האָבן עס די איצטיקע יורשים דעם חרם
אַראָפּנענומען .עס איז אפילו אַ ביס? צו שפּעט ,אָבער ,װוי זאָגט מען עס ,בעסער
שפּעטער ,וי קיין מאָל ניט.
איבעריקנס ,דער דאָזיקער פאל מאַכט קלאָר ,אַז די איצטיקע איינוואוינער
פון מאַסאַטשוסעטס בעי קאַָלאָניע שעצן אַ ביס? מער די מתנה פון פרייחייט,
וי זייערע עלטערן מיט דריי הונדערט יאָר צוריק,
די טענ איז דער הויפּט פון אויבערריכט (סופּרים-קאָורט) מ"ר יוֹהז
4
אַרויסנעקומען מיט זייער אַן אינטערעסאַנטער דערקלערונג ,אַז עס קאָן ניט זיין
עטװאָס פעסטעס און זיכערעס אין אַלץ ,װאָס אָנבאַטרעפט דעם געועץ .װי אין
אַלע אַנדערע מוז זיין א פיינונגס-פאַרשידנקייט ,װאָס דאָק אין פּונקט דער
קעננזאץ פון דעם פאַשיזם ,אין וועלכן נאָר איין מיינונג ,איין געדאַנק ,איין פו-
ניע מוז זיין די ריכטיקע ,און אַלֵץ װאָס אין קענן ,פוז באַקעמפט וערן מיט
|
בלוט.
ס .שוין צוויי יאָר װוי אונדזער דיסטריקט אטוירני (פּראָקוֹראָר) מ"ר
דאַדזש האַלט אין איין אונטערזוכן ,װאָס די קאַמוניסטן טוען אַזעלכעס אין ניו-
יאָרק ,אָבער ביז איצט האָט ער נעבעך נאָרניט אויסגעפונען .ער פאַרענטפערט
זיך דערמיט ,װאָס זיינע אונטערזוכונגען זיינען געשטערט געװאָרן פון געוויסע
אםַשו?דיקט ,אַז ער פּרואווט צו אונטערדריקן די פריי-
מענטשן ,װאָס האָבן באי
הייט פון דער פּרעסע.
 ,6עס איז געוויס פוֹן דעם גרעסטן באַטײט פאַר דער קעגנערשאַפט פון
אַמעריקע צו אַלץ ,װאָס שמעקט סיט פאַשיזם ,װאָס מעיאָר לאַגװאַרדיאַ האָט
אין דעם נאָמען פון די מעיאָרס פוֹן די פאַראײיניקטע שטאַטן זיך אָפּנעזאָגט צו 
נעמען אַן אָנטיי? איז אַ קאַננדרעס פוֹן דער אינטערנאַציאַנאַלער פאַראייניקונג
פון לאַקאַלע רענירוננען ,װאָס דאַרף אָפּנעהאַלטן ווערן דעם 7טן יוני אין בער-
פין ,עס װאָכט געווען  --דערקלערט פלאַנװאַרדיא  --אַ פּאַראַדאָקס צו האַלטן

ט ר י  8ט }

39פ

אַ קאָנפערענץ ווענן מוניציפּאַלער רעגירונג אין א לאַנד ,וואו לאָקאַלע זעלכסט-
רענירונג אין אין גאַנצן אָפּגעשאַפט.
זעען מיר ,אַזן דער גאַנצער גייסט פון אַמעריקע און פון דעם אַמעריקאַנער
פאָלק אין קעגן פאַשיזם ,אין וועלכער פאָרעם ער זאָל זיך ניט וייון .די טענ"
דענץ איז דווקא פֿאַר אַלץ אַ גרעסערער און גרעסערער אויסברייטערונג און
פאַרטיפונג פון דעמאַקראַטיע.

וועגן

זיך

אליין

כ'ווער שיער ניט באַגראָבן לעבעדיקערהייט =-- == -
פאַ"ש"
די ,

און איר

רעדאקטאָר

(צום צען יאָר-יוביליי)

פַאַר װאָס איך פארלאָז מיין פּאַסטן פון
רעדאסטאָר פון דער ,גערעכטיקיים /חח חח סח חיך שש דיי
)4

וועגן זיך אַליין (צום  07יאַריקן יוביליי)
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כ'ווער שיער ניט באַנראָבן לעבעדיקערהייט.
פון
,8

בוך

ז"ז 81

,ערשטע

יאָרן

פן

ײדיש -פרײיהײיטלעכן

סאַציאַליזפי,

{פאַיט"

(.2

איך בין אַ ביס? פאַרלאָפן אין מיין לעכנס-געשיכטע ,מון איך זיך דער-
פאר אומקערן צוריק און דערציילן עטװאָס גאָר טשיקאַװעס ,װאָס וועט ,גלייב
איך ,די לייענער אינטערעסירן וי אַ גאַנץ אינטערעסאַנטע פּאַסירונג אין דעם
יידישן לעבן פון יענער צייט ,און װאָס װעט װאַרפן אַ געוויסע ליכט אויף מיין
פעסטן גלויבן אין די שפּעטערע יאָרן פון מיין לעבן ,אַז איך האָב אַ געוויסע
|
מיסיע אויסצופירן אין מיין לעבן.

| = אוודאי ווייס איך איצט ,אַז עס איז געווען ניט מער װי אַ וילדע איינ-
ריידעניש; אָבער גראָד די דאָזיקע איינריידעניש האָט געהאַט אַ שטאַרקע וויר-
קונג אויף דער פאָרמירונג פון מיין ווייטערדיקן לעבן .איך וויל אָבער דאָ דער
קלערן ,אַז דאָס  ---װאָס איך גיי דאָ אייך דערציילן  ---איז ניט װאָס איך גע
איך גיב דאָ
דענק אַליין און װאָסק איך ווייס פון מיין איינענער דערפאַרונג
איבער בלויז װאָס איך האָב געהערט פון מיין מאַמען און פון די אַנדערע מיט-
נלידער

פון אונדזער

משפּחהה.

איך בין אַלְט געווען א יאָר אַכט ,ווען
לויט מיין מאַמע פלענט דערציילן האָבן דאַן
קראַנקהײיטן ,פון וועלכע אַ יידיש-קינד קאָן
קאָנוואולסיעס ,מאַרך-אַנצינדונג א"א ,צי דאָס

איך בין שטאַרק קראַנק געװאָרן,
זיך צוגעטשעפּעט צו מיר אַלערלײ
נאָר כאַפאַלן ווערן :סקאַרלאַטין,
איז טאַקע אַזױי געווען ,ווייס איך

ניט; נאַר אַזױ פלענט מיין מאַמע דערציילן ,בקיצור ,איך בין געװען אַ חולה
! מסוכן ,און קיינער האָט שוין ניט גערעכנט ,אַז איך זאָל איבערלעבן אֶט די אַלֶע
קראַנקהײטן.
עס אין געווען ערב-שבועות אין דער פרי ,ווען איך האָב דערפילט די
עדנסטע דערװאַרטונגען  ---נענומען און געשטאָרבן ..אין כדי איך זאָל ניט
דאַרפן בלייבן לינן אַ טויטער איבער יום-טוב אין שטוב ,האָט מען שנעל גע-
לאָזט וויסן חברח-קדישא ,דערווייל האָט מען מיך אַראָפּנענומען פון בעט אויף
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ס.

דער ערד ,וי דער מנהנ איז ,און מען האָט צווישן גרויסע

יללות געװאַרט

דער חברה-באַנרעבער.
אין מיטן

דרינען

אין

|

יאַנאָווסלי
אוֹיף

|

אַרייננעקומען

דאָקטאָר

דובראווסקי,

6
:

פּאַליאַט,

נאָך וועמען מען האָט געשיקט ווען איך האָב געזשיפּעט.
זיין ערשטער ,אימפּולט?  ---אַזױי פלענט רי מאַמע דערציילן  כאָטש
נלייב ניט ,אַז דאָס װאָרט ,אימפּולס"

איז געווען

אין איר שפראך-אוצר

--

איך
אין

געווען זיך אַדויסצורוקן שטילערהייט .באַלד אָבער האָט ער זיך אָפּנעשטעלט
און געפרענט; ווען בין איך געשטאָרבן ,און פון װאַנען װייסט די מאמע או
איך בין געשטאָרבן ? די מאַמע האָט מיט טרערן דערקלערט ,אַז זהיאָט געטאָן
אַלץ מיך אָפּצומינטערן :אַז זי האָט מיך געריסן פֿאַר דער נאָן ,צונעלייגט א
פעדער צוֹ דער נאָז  ---טאָמער זשיפּע איך נֹאָך  --אָבער עס האָט גאָרניט גע-

האָלפֿן ,איך בין טויט.
ד"ר דובראָווסקי אָבער האָט זיך אײינגעשפּאַרט ,ניט אַנדערש ער וויל מיך

זען; און ניט אַנדערש ,ער וי? אַז מען זאָל סיך צודיק אַרויפלײַנן אויף דער
בעם .אַז ניט  --לאָזט ער ניט באַגראָבן .װאָס אַ פּאֶליאַק קאָן איינפאַלן! אָבער
פאָלגן אים האָט מען געמוזט .מען האָט מיך צוריק אַרױפנעלײנט אויף דע-
כעט ,אוֹן ער האָט גענומען מיך באַטראַכטן ,באַשיינפּערלעך בין איך געווען טויט
אָבער דאָקטאָר דוֹכראָווסקי ניט זיך ניט אונטער ,ער כאָפּט
װי אַלע טויטע;
אַרױס אַ ,לאַנצעט?  --אַזאַ קליין מעסערל ,פלענט מיין מאַמע דערציילן --
און מאַכט אין מיין אויסגעדארט הענט? צויי לעכער  --לאָזט מיך צו דער
אָדער .אוֹן אַ! וואונדער איכער וואונדער! עם געדויערט בלוין אַ דנע און איך
הייב אָן צו אָטעמען :צוערשט גאַנץ שװאך ,נאָך דעם אַלְץ שטאַרקעד ,און דאָק-
טאָר דוכראָווסקי שרייט אויט מיט נצחון:
,ער יינג? לעבט ,און וועט נאָך פאַנג לעבן"!
ד
װאָס עס האָט זיך דעמאָלט געמווט אָפּטאָן אין שטוב ,דאָס לאָז איך
איבער צו דער פאָרשטעלונגס-קראַפט פון די לעזער; אָבער װאָס פאַר אַן אין-
דרוק דאָם האָט געמאַכט אויף מיר ,ווען די מאַמע האָט דאָס מיר דערציילט,
אוֹן ווען זי האָט אויסגעבאקן ספּעציעלע שבועות-קיכלעך פֿאַר מיר ,וֹאָם איך
האָב ניט נעקאַנט עסן אין דער ריכטיקער צייט ואיַלע יידן ,דאָס איז ווירקלעך
שווער פאַר מיר איכערצונעבן אין ווערטער.
מיין לעבן-בלייבן ,מיין ניט באַגראָבן ווערן לעבעדיקערהייט ,איז פון אַלע-
מען באַטראַכט געװאָרן װי אַ .נס .דאָקטאָר דובראָווסקין האָט מען באַטראַכט
וי אַ ספּעציעלן שליח פון נאָט, .ווער וייסט"  --פלענט מיין מאַמע זאָנֿן --

,פשר
א

האָט זיך אַ מלאַך פאַרשטעלט פאַר דאָקטער דובראָווסקין .װאָרעם וואו

און ווען איז עס געהערט געװאָרן ,אַז אַ גויאישער דאָקטער זאָל זיך אַזוֹי אייני
שטעלן פאַרן לעבן פוֹן אַ יידיש-קינד? ניט אַנדערש ,עס איז אַ נס מן השמים".
און איך האָב איר געגלייבט מיט מיין גאַנצן האַרצן ,עס האָט מיר באמח
געשמייבלט ,אַז צוליב מיר אַליין זאָל נאָט זיך מטריח זיין ,אַראָפּשיקן א מלאך 

ש

ר יפ

פון חימ?,
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אוֹן סיך
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ראַטעװען

פון אַואַ שרעקלעכן

טויט,

פוֹן באַנראָבן

וערן

לעבעדיקערהייט.
וי

און אַז גאָט האָט עס געטאָן ,מסתמא ווייס ער װאָס ער טוט; מסתמא
ער ,אַז איך זאָל עפּעס גרויפעס אויפּטאָן פאַר אים אויף דער ערך.
און איר קאָנט זיך קוים פאָרשטעלן מִיט װאָס פאַר אַ התמדה איך האָב
זיך גענומען לערנען זיין הייליקע תורה נאָך דעם װי איך בין געזונט נעװארן,
און װי פרום איך נין דעמאָלט געווען עטלעכע חדשים נאָך אַנאַנד ,ניט אויס"
לאַזנדיק קיין איינציקע מצוה.
איך נעדענק ,אַז דעם קומענדיסן יום-כיפור ,וויפי? די מאַמע האָט זיך
ביי מיר ניט געבעטן אַן איך זאָל עפּעס עטן ,האָב איך דאָךְ זיך אייננעשפּאַרט
י
|
און דווקא נעפאסט צונלייך מיט אַלעמעןן.
אנב ,אויב איך סאַך ניט קיין טעות ,אין דאָס געווען דער איינציקער
תענית ,װאָס איך האָב געפּאַסט ניט-געצוואונגענערהייט,..
לאָמיר אָבער דאָ נאָך א מאָל װידערהאָלן ,אַז אפילו אין די שפּעטערע יאָרן
האָט דאָזיקע פּאַסירונג ניט פאַרפעלט צו האָבן איר ווירקונג אויף מיר.
,מעגלעך"  --האָב איך געטראַכט , ---אַז מיין גוטע מאַמע האָט אַ ביל
/פאַרפּוצט די געשיכטע פון מיין ווערן פון טויט לעבעדיק; אָבער די סימנים
פון די צוויי לעכער אין מיין אָרעם זיינען נאָך ביז חיינטיקן טאָג דאָ?  ---און

דאָס האָט מיך נעמוזט מאַכן גלייבן ,אַן עפּעס אמת אין פארט דאָ אין דער
גאַנצער וואונדערלעכער געשיכטע ,און נאָר אָפט ,אין מאָמענטן פון ביטערער
פאַרצווייפלונג ,װאָס זיינען גאָר אָפּט פאָרגעקומען אין מיין לעבן ,און ווען איך
האָב געמיינט אַז אַלצדינג אין שוין געענדיקט ,פלענט מיר תמיד קומען אויפן
זינען אָט די דאָזיקע לענענרע ,און מיין הארץ פלעגט אָנגעפילט וװערן מיט
גייעם ,פרישן מוט צום וייטערן לעבנסקאַמף.

די פ,אַיש" און איר רעדאַקטאַר (צום צען יאָר-יוביליי)
די ,פאַ"ש" אין אַן אַנאַרכיסטישע צייטוננ .איר אויפנאבע אין לעבן
איז פּראָפּאַנאַנדירן אַנאַרכיסטישע אידעען און אַזױ וי דער רעדאַקטאָר אַלײן
איז אַן אַנאַרכיסט ,קען דאָך קיין לייכטערע זאַך ניט זיין און דאָך גראָד אין
אָט דער הינזיכט האָט די ,פא"ש" און איר רעדאַסטאָר געהאַט אויסצושטיין
געברענטע צרות .עס אין פייכט צו זאָנן :פּרײידיק דעם אַנאַרכיזם ,אָבער אַז
עס קומט צו דער אַרבעט ,שטעלן זיך נאָר האַידבע פראַנן :איז דאָס אַלֵץ װאָס
גייט אונטערן נאָמען אַנאַרכיזם טאַקע אַנאַרכיזם? און אויב אפילו עס וערט
פאַררעכנט יאָ פאַר אַנאַרכיזם ,איז עס הלכה מסיני און עס מוז אַזוי זיין ? און אט
פון די פֹּאֶר פראַגן האָט זיך צעפּלאַקערט אַ קאַמף נאָר מיט די ,װאָס האָבן
געזאָלט זיין אירע הייסטע פריינד .וואָס ,די ,פאַ"ש .אין אַן אַנאַרכיסטישע
צייטונג? לעכערלעך .זי פאַרשוועכט דאָך נאָר דעם אַנאַרכיזם ,זי פארװאַסערט
|
אים ,זי מאַכט די ,אמתע אַנאַרכיסטן צו אש און צו בלאָטע".
בנאמנות ,די ,פא"ש" און איר רעדאַקטאָר זיינען פיל מער צרות אויס-
געשטאַנען פון די ,אַנאַרכיסטן" ,וי פוֹן דער רענירונג און אַלע אירע משחי-
תים .עס און שוין אַ פּאֶר מאָל געקומען צוֹ שלאַננדיקע ארגומענטן .ניין לָאך
מער ,מיטן טויט האָט מען מיך נעסטראַשעט .אַ טויטן קאָפּ האָט מען מי -איין
מאָל צונעשיקט ,און נאָר אָן קאַטאָװעם.
אָבער דאָס האָט ,נאטירלעך ,געהאַט אַזאַ ווירקונג אויף דער ,פא"ש" און
אויף איר רעדאַקאָר ,װוי אויף אַ טויטן  --באַנקעס .איך האָב געהאַלטן אין איין.
אַנאַרכיסטישע? צייטונג האָט געזאָלט
,מת
באָמבאַרדירן די דווקא ,װאָט אַן א
גלעטן איבערן קעפּעלע,
אויף אַזאַ אופן אין אַ סך ,ואָס האָט געזענלט אונטער דער פאָן פון
אַנאַרכיזם פוֹן דער ,פא"ש" ענערגיש באַקעמפט געװאָרן .און מיט דערפאָלג...
דער רעדאַקטאָר האָט גלייך אין דעם ערשטן נומער פון דער ,פא"ש" דער-
פֿאַר אַנאַרכיזם אין ווירקלעךף
קלערט אַז ניט אַלִץ ואָס ווערט אַרױפנגענעבן
אַנאַרכיזם .ביטער האָט ער געקעמפט מיט די און קענן די ,װאָס זיינען אים
פאַרגרייזוננען
נעווען צום נאָענטסטן ,וייל? אַנאַרכיסטן סמיט אַלֶַע זייערע
זיינען פאָרט אַנאַרכיסטן ,און זיינען גענאָסן ,און ווען עס איז לייכט צוֹ קעמפן
קענן אַ פרעמדן ,איז עס אָבער אַ שווערע מעשה צוֹ קעמפן קעגן אַן איינענעם
|
ברודער.
אָט דער קאַמף פון דער ,פא"ש" איז געווען דער שטאַרקסטער ,דער הייס"
טער ,דער ביטערסטער און דער נוצלעכסטער.

פאַרװאָס איך פאַרלאָז מיין פּאָסטן פון רעדאַקטאָר
פון דער ,גערעכטיקייט"
(1ו1טער

דעבי

,5291

,גערעכטיסײיט")

מיט דעם נומער ,גערעכטיקייט? ענדיק איך מיין פאַרבינדונג מיט דער ,אינ-
טערנעשאָנאַל ליידיס גאַרמענט װאָירקערס יוניאָן".
און דערמיט אויך מיין
פאַראַנטװאַרטלעכקײט וי דער רעדאַקטאָר פון אירע דריי וועכנטלעכע צייטוננען,
,גערעכטיקייט", ,דזשאָסטיס? און ,זשוסטיציאַ?.
איך זאָג עס ענדיקט זיך מיין פאַרבינדונג מיט דער ;אינטערנעשאָנאַפֿ",
אָבער איך מיין נאָר דערמיט די אָפיציעלע פאַרבינדונג .מיט לייב און לעבן,
מיט מיין גאַנצער נשמה ,בלייב איך מיט דער ,אינטערנעשאָנאַל? ,און איך װעל
איר ניט אויפהערן צו דינען אויף דעם בעסטן און שטאַרקסטן אופן ,װי איך
װעל נאָר קענען.
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ָס איך טראַכט ,אַז איך על איר קענען בע-
סער דינען א
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פ
אַרלאָזנדיק זי ,וי בלייבנדיק מיט איר.
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ַ
סך ועלן אויסטייטשן מיין איצטיקן פאַרלאָזן די דע-
דאַקציע ,וי
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ַ
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י
כ
ן פון פאַרמאַטערטקײט וייטער אֶנצופירן און מיטצוהעלפן
דעם גרויסן
ק
א
ַ
מ
ף
פ
ון דער אינטערנעשאָנאַל? מיט די משחיתים אין דער אַרבע-
טער-באַװעגונג ,װאָס זי פירט אָן ניט בלוין פאַר זיך ,נאָר פאַר דער גאַנצער
אַרבעטער-באַועגונג.
|
י
איך ייס אַן די לומפּיקע ,פרייהייטס"-דעמאַנאָגן פּאַטשן זיך אין בייבל,
און ווילן איינשמועסן זייערע צאן קדשים ,אַז זיי האָבן עס מיך פאַרטריבן פון
מיין פּאָסטן .יל איך דאָ דערקלערן אַזױֹי אויסדריקלעך וי איך קען נאָר ,אַז
דאָס איז איינער פון זייערע געמיינע ליננס און שקרים.
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יאָבאָווסצי

דער רע-
באַשלוס
בין פֿאַר
;אינטער:
זיך אוים-

עס איז פּונקט פאַרקערט .איך בין די לעצטע פֹּאָר יאָר פאַרבליכן
דאַקטאָר פון די ,אינטערנעשאָנאַל?-צײטוננען דווקא צוליב זיי .מיין
,ינטערנעשאָנאַל? איז שוין אַלט עטלעכע יאָר .איך
צו פאַרלאָזן די א
בליבן אַזױ פיל לעננער סמיט דעם איינציקן צװעק צוֹ העלפן דער
נעשאָנאַל? זיך צו באַפרײיען פוֹן די שלאַנגנען און עקדישן ,װאָס האָבן
'
געהאַדעװעט אין איר בוזעם.
איצט נְלֵייב איך ,אין דער קאַמף געענדיקט .שוין מיט עטלעכע

|
װאָכן

פֿאַר דער קאָנװענשן האָב איך געזען ,אַז מיין קאַמף אין ניט געווען אומזיסט,
און אַז די ברעכער פון דער אַרבעטער-באַװענונג האָבן געקראָגן איבערן קאפ
פוֹן דער גרויסער מיטגלידערשאַפט ,גיט קוקנדיק אויף אַלע זייערע געמיינע קאמפט-
מיטלען ,אָדער טאַקע צוליב דעם ,האָט די גרויסע מיטגלידערשאַפט פעסט דער-
קלערט ,אַז זי װוי? ניט איבערנעבן איר שיקזאַל אין די הענט פוֹן פאַררעטער.
זי האָט אויסדערוויילט א סמאַיאָריטעט פון אירע דעלענאַטן צו דער קאָנווענשן,
װאָס איז דורכויס קעגן די געמיינע לינקע האַנדלונגען ,און דאָס ,און נאָר דאָם,
האָט מיך באַוואוינן צו פאַרלאַננען פון ..דער ,אינטערנעשאָנאָל ?.אנצונעמען
מיין רעזיננאַציע ,ווייל ,וי די לאַנע איז ,נייטיקט זי זיך ניט מער אין מיר אַזו
שטאַרק וי פריער ,אַז מיין פאַרלאַנג פאַר די לעצטע עטלעכע יאָר זיך צוריק-
צוציען פון דער ,אינטערנעשאָנאָל? זאָל ניט קענען נאָכגעגעבן װערן.
געוויס זיינען די לייענער פון דער ,גערעכטיקייט" באַרעכטיקט צו ויסן,
פאַר װואָס איך האָב שוין מיט עטלעכע יאָר צוריק באַשלאָסן צו פאַרלאָון די
,גערעכטיקייט" ,װויל איך זיין מיט זיי נאַנץ אָפנהאַרציק און זיי ואָגן ,אַן קיין
גאַנץ קלאָרן צופרידנשטעלנדיקן ענטפער קען איך ניט אויף דעם מאָמענט
געבן .דאָס איז אַ נאָר צו לאַנגע נעשיכטע .אפשר שפּעטער ,ווען איך על זיך
אויסקלייבן צו שרייבן די געשיכטע פון מיינע זיבן יאָר מיט דער אינטערנע-
שאָנאַל ,און פון די הויפּטמאָטיון ,װאָס האָבן מיך באַוואױיגן איבערצונעמען
די רעדאַקציע פון אירע וועכנטלעכע אויסנאַבן ,און פאַרלאָזן די צייטונג ,װאָט
איך האָב מיט אַזױ פיל מי געבויט און געהאָדעװעט און אויפנעהאַלטן במשך
פון  12יאָר  ---איך מיין די ,פרייע אַרבעטער שטימע?  --װעל איך עס בעסער
|
דערקלערן.
דערוויי? זאָל נאָר איין גרונט:אורזאך אָנגענעבן װערן:
,ערעכטיקייט" פאַר
איך האָב צוליב אַ סך אורזאַכן ניט געקענט מאַכן די ג
דער צייטונג ,װאָס איך האָב זיך פאַרנומען זי זאָל זיין ,ווען איך האָב אייננע-
װויליקט צו ווערן איר רעדאַקטאָר ,איך האָב ניט געקאַנט זיך אַרױסזאָגן אין איר
אַזױ פול ,אַזױ קלאָר ,װי איך בין עס געוואוינט געווען צו טאָן מיין נאַנץ לעבן,
איך האָב צוליב פאַרשיידענע אורזאַכן ניט נאָר געמוזט אונטערדריסן די מיינונגס-
פרייהייט פון אַנדערע ,נאָר אויך פון זיך גופא ,די ,ג,ערעכטיקייט" האָט מיך ,מיין.

גייסט קיין מאָל ניט אין גאַנצן צופרידן געשטעלט.

.

נאַטירלעך ,האָב איך געהאַט שטענדיק די ברירת און געקאָנט זיך אָפּרײיסן
פון דער אינטערנעשאָנאַל נלייך וי איך האָכ עס דערפילט ,און איך פאַרזיכער

ש ריפ
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מיינע לייענער ,אַז עס זיינען קיין מאָל ניט געווען קיין שום מאַטעריעלע באַ-
טראכטוננען ,װאָס האָבן מיך אָפּנעהאַלטן פון דעם .נאָר איך האָב געטראַכט ,אַז,
אונטער די אומשטענדן איז עס מיין פליכט זיך צו באַנוגענען מיט די באַגרע-
נעצטע מענלעכקייטן ,איך האָב געטראַכט ,אַז די אינטערעסן פון דער אינטער-
נעשאָנאַל זיינען צו וויכטיק אַז איך זאָל צופיב מיינע פּערזענלעכע נעפילן זי
פאַרלאָזן און ניט ברענגען איר דאָס ביסעלע גוטס ,װאָס איך בין געווען בכוח.
דעמאָלט איז אָנגעקומען דער קאַמף מיט די קאָמוניסטן ,װאָס איך באַטראַכט
ַר דער גרעסטער קללה אין דער אַרבעטער-באַװעגונג בכלל אוֹן אין דער אינ-
פא
טערנעשאָנאָל? בפרט ,און איך האָב זיך געשמייכלט ,אַז איך װעל ,אפשר ,בעסער
וי ער עס אין קענען אַראָפּרייסן די מאַסקע פון אָט די רויטע בינדיושניקעס
און אַרױיסשטעלן זיי פּאַר אונדזער .מיטגלידערשאַפט אין זייער נאַנצער העס"
לעכקייט,
איזן עס אפשר האָכ איך אין דעם געמאַכט אַ טעות .אפשר זיינען דאָ אין
דער שרייבער-וועלט פיל פעאיקערע ,וי איך ,פֿאַר אָט דער אַרבעט .ווען איך
װאָלט אַזױ גערעכנט ,װאָלט איך געוויס מיט פאַרגעניגן אָפּנעטראָטן מיין פּלאַץ
צו דעם מער פעאיקן ,צו דעם מער צונעפּאַסטן פאַר דער גרויסער  ---איך מעג
זאָנן  ---הייליקער ,אָבער זייער אומדאַנקבאַרער אַרבעט .אָבער איך האָב אין סיין

גרויסן זעלבסט-פאַרטרױיען ,אויב איר ווילט ,ניט געפונען אַזעלכן .בין איך פאַר"
בליבן מיט דער ,אינטערנעשאָנאַל" ,כדי צו ברעננען
אַ זינרייכן סוף פאַר דער ,אינטערנעשאָנאַל?;

דעם קאַמף צוֹ אַ סוף ,צו

און דאָ בין איך ווידער שטאַרק אַנטוישט געװאָרן אוֹן די אַנטוישונג איז

געווען נאָך ביטערער ,ווייל זי איז נעקומען פון די ,מיט וועמען איך בין נע"
שטאַנען זייט ביי
פון זיי געפונען
זיי זיינען געווען
פון דער יוניאן.

זייט און געקעמפט מיט זיי די נאַנצע זיבן יאָר .איך האָב אַ סך
צו שװואַך אין דעם קאַמף .איך האָב געפונען ,אַז אַנדערע פהן
געניינט צו מאַכן אַלערלײ קאָמפּראָמיסן מיט די ערגסטע שונאים
עס האָט מיך שרעקלעך פאַרדראָסן דער אַזױ גערופענער פרידן,

װאָס דער פּרעזידענט פון דער ,אינטערנעשאָנאַל?

האָט געשלאָסן מיט דעם צד,

װאָס האָט באַדאַרפט גאָר נעזעצט וערן אויף דער באַשולדיקונגס-באַנק,

װי די

ערנסטע און נגעמיינסטע שענדער פון דער יוניאָן,
איך האָב נאַטירלעך ,געוואוסט די ריינע מאָטיוון פון דעם פּרעזידענט .איך
האָב געוואוסט ,אַז ער האָט עס געטאָן ,ניט קוקנדיק אויף דעם ,װאָס אים אין
עס געווען צו װוידער ,צוליב דער יוניאָן .אָבער איך האָב געזען די זאַך אַנדערש.
איך האָב נעזען ,אַז מיט דעם אַזױ גערופענעם פרידן גיט ער די שונאים פון
דער יוניאָן דעם פּרעסטיזש פון רעבעלן ,װאָס האָבן געזינטן; ער האָט ,לכן ,ניט
ווילנדיק געשפּילט אין זייערע הענט און איך האָב מורא געהאַט פּאַר דעם אויס-
נאַנג פוֹן אַזאַ פּאליטיק ,דערפאַר האָב איך אין דער ,נגערעכטיקייט" אָנגעהאַלטן
די אַלטע און די איינציקע-גערעכטע פיניע פוֹן דער ,אינטערנעשאָנאַל?  --פון
קאַמף ביז צום ביטערן סוף.

ש.
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און איך בין גליקלעך צו זען ,אַן ניט קוקנדיק אויף דעם פאַלשן שריט
פון שליסן אַ היפּאַקריטישן ,אַן אוממעגלעכן פרידן ,אין עס דאָך ניט געלונגען
די קאָמוניסטישע אַגענטן פון מאָסקװע צו פאַרכאַפּן די ,אינטערנעשאָנאַל" .די
,אינטערנעשאָנאַל? בלייבט אין די געטרייע הענט פון אירע בעסטע פאָרקעמפער.
און איך פיל ,איך בין איבערציינט ,אַז איך האָב געפירט אַן ערלעכן קאַמף ,אַ
שיינעם נאָבעלן קאַמף און אַז איך בין פולבאַרעכטיקט צו דעם אִפַּרו אין וועלכן
איך נייטיק זיך אַזױ שטאַרק ,אוֹן צו דער אַרבעט ,װאָס זאָל זיין אין שטאַרקערן
איינקלאַנג מיט מיינע אינדיווידועלע ניינונגען און שטרעבוננען ,װי עס האָט
געקאַנט זיין מיין אַרבעט און מיין ווייטערדיקע פאַרבינדונג מיט דער ,אינטער-

נעשאָנאַל?,

|

דאָס  איז די דערווייליקע דערקלערונג פון מיין פעסטן
צו זיין דער רעדאַקטאָר פון דער ,גערעכטיקייט?.

באַשלוס

ניט מער

איך װוי?ל פאַרזיכערן די לייענער פון דער ,גערעכטיקייט" ,אַז איך האָב
געטאָן אַלץ ,װאָס אין נאָר מענלעך געװען ,צוֹ מאַכן די ,אינטערנעשאָנאַל?
שטאַרקער ,שענער און בעסער צונעפּאַסט לנבי אירע גרויסע אויפּנאַבן ,איך
װאָלט אפשר געקאַנט מער טאָן ,ווען איך װאָלט געקאָנט געניסן די פולטטע
פרייהייט אויף מיין פעלד פון טעטיקייט .אָבער ,וי עס זעט אויס ,אין דאָס
געווען אַן אוממענלעכקייט דורכצופירן ,איך ויל אָבער האָפן ,אַן איך האָב
אױיסגעטראָטן פאַר מיין נאָכפאָלנער אַ ברייטערן ווענ ,וי דעם ,װאָס איך האָב
געפונען ,און אַז ער װעט געוויס ניט פאַרנאַכלעסיקן זיך צו באַנוצן מיט די נייע
מענלעכבקייטן.

ווענן זיך אַלײן
(;פרייע

א.י.ך

טרבעטער

שטימע"

--

41טער

סעפטעמבער,

)4391

קאָן אייך ניט צוזאָגן צו זיין גאַנץ אומפּאַרטײיאיש ,װאָרעם ריכטיק

גערעדט ,זייט איר דען אַלֶע אין אייערע שבחים צו מיר און צו מיין לעבנס-
אַרבעט געווען גאַנץ אומפּאַרטײיאיש ? האָט אייער ליבע צו מיר ניט צונעפאַרבט
גאָר אַ סך װאָס איר האָט געזאָגט און געשריבן ועגן מיר ? און אויב איר ,זיי-
טיקע מענטשן ,האָט ניט געקאָנט בפייבן אַזױ קאַלט אָביעקטיוו ,פאַר װאָס זאָלט
איר עס פאָדערן פון מיר ? אחוץ דעם ,פאַר װאָס זאָל איך אייך לייקענען ,האַלט
איך טאַקע גאַנץ שטאַרק פון זיך .אפשר מיט אומרעכט ,אָבער בין איך דען
פאַרענטפערלעך ,װאָס די נאַטור האָט מיך באַשאַנקען מיט אַזאַ קליינער באַשײדנ-

קייט ,מיט וועלכער עס צייכענען זיך אַזױ אויס די מערסטע פון מיינע קאָלעגן +

איך דערמאָן זיך איצט אין די ווערטער פון ל .נ .טאָלסטאִי ,ווען ער איז
אַנטלאָפן פון זיין היים און זיין אַלטער פרוי און וען ער איז געװאָרן באַלד
שרעקלעך קראַנק אין ערגעץ אַ פּוילישער כאַטקע .װי עס הייסט ,זאָל ער דעמאָלט
האָבן געזאָגט צו אַלע װאָס האָבן זיך געפּאָרעט אַרום אים; װאָס האָב איך דען
|
אַזױנס נעטאָן ,װאָס איר דרייט זיך אַרום מיר ,אֵן אַלטן מאַן ?
איך מוז זאָגן דעם אמת ,אַז כאָטש קיינער קען מיט מיר ניט קאָנקורירן אין
אַכטונג און באַוואונדערונג צום גרויסן קינסטלער און נאון לעוו טאָלסטאִי ,האָך
בין איך ביי זיך גאָרניט זיכער ,אַז טאָלסטאִי האָט עס טאַקע געמיינט .איך
גלייב ניט ,אורטיילנדיק פון זיין גאַנצער לעבנס-נעשיכטע ,אַז טאָלסטאִי אין
טאַקע באמת געווען אַזאַ ענו; אָבער אויב ער האָט עס טאַקע געמיינט ,מון איך
זאָגן ,אַז װאָס שייך מיר בין איך נאָרניט אַזױ באַשײדן .איך האָב די העזה צו
גלייבן ,אַז איר און אַלֶע אַנדערע פריינד אין זייערע טויזנטער ,װאָס נעמען אַזאַ
לעבעדיקן און גרויסן אינטערעס אין דער פייערונג פון מיין זיבעציקסטן געבורטס-
טאָג ,זייט גאַנץ געדעכט און איר טוט אַ זייער וואוילע זאַך ,װאָס איר טומלט
זיך אַרום דעם אַלטן.
י,ין אוינ אין געפאַלן אויף א צייטוננ ,װאָס איך לייען זייער זעלטן.
מ,
,
און דאָרט האָב איך איבערגעלייענט פאָלננדיקן זייער אינטערעסאַנטן אַנעקדאָט.

ש.
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איך בעט די לייענער אַנטשולדיקן ,װאָס איך קאָן ניט איבערגעבן דעם אַנעקדאָט
אין די ווערטער פון דעם שרייבער .איך האָב ניט ביי דער האַנט די צייטונג ,אָבער
דער אינהאַלט איז אומנעפער אַזו?
אַ געוויסער שרייבער פאַר די מואוויס (קינאַמאַטאָגראַפן) האָט איין שיינעם
טאָג געקראָנן אַן איינלאַדונג פון זיינע בעלידבתים ,ער זאָל קומען אין אֶפִים
אַנטאָר) זיך דורכשמועסן ווענן זיין לעצטער אַרבעט .נאַטירלעך האָט דער
(ק
ייבער געפאָלנט .אַז דער באַלעבאָס הייסט ,איז דאָך ניט שייך .קומענדיק אין
שר
אָפים האָט מען אים געלאָזט וויסן ,אַז אַ געוויסער טייל פון זיין אַרבעט מוז אין
נצן אויסנעשניטן וערן .דער שרייבער האָט זיך געפילט זייער שלעכט ,וי
נאַ
ער ,פון וועמעס אַן ארבעט מע שניידט עטװאָס אויס .עס האָט זיך
יעדער שרייב
עדוכט ,אַז דאָס נייט מען אויסשניידן דאָס סאַמע פלייש ,די סאַמע גשמה
אים ג
ון זיין אַרבעט .נאטירלעך ,האָט דער שרייבער געהאַט די ברירה צוריקצונעמען
פ
און נעפּטרט אַן עסק .אָבער דאָס האָט דער שרייבער ניט געװאָלט
זיין שאַפונג,

און אפשר ניט געקאָנט .אַנשטאָט דעם האָט ער אָנגעהויבן צוֹ אַרנומענטירן מיט

זיינע באַלענאַטים .וי עס ווייזט אויס ,אין ער אין זיין אַרגומענטאַציע געװען
שטאַרקער וי זיינע באַלעבאַטים ,די פילעםפּראָדוצירער ,און וװען די
אַ ביס?
ַלעבאַטים האָבן געזען ,אַן מיט אַרנומענטן ועלן זיי גאָרניט אויספירן ,האָט
בא
ער סאַמע רייכסטער צוישן זיי ,צוגערופן דעם שרייבער צום
איינער פון זיי ,ד
און געהייסן אים אַרויסקוקן ,פאַר דעם פענצטער זיינען געשטאַנען
פענצטער
ן .האָט דער שרייבער אים נעפרעגט ,שטאַרק דערשטוינט ,װאָכ
אַ סך אויטאמאָביל
ער ,זיין באַלעבאָס ,מיט דעם װאָס ער האָט אים געבעטן אַרוסקוקן דורכן
מיינט
דאַכט זיך מער װוי אױטאַמאָבילן זעט ער ניט .און דער באַלעבאָס
פענצטער.
פערט ,אַז דאָס טאַקע האָט ער געװאָלט ,און ער האָט אים געפרעגט:
האָט געענט
דאָס דער אַלְטער פאָרד פון פאַר צען יאָר ,ניט אייערער? אַ יאָ?
וועמעס אין
און אָט דער שפּאָנל-נייער קאַדילאַק מיט די נייסטע און בעסטע אויסבעסערונגען,
דאָס איז מיינער ,און דעריבער ,מיין טייערער ,קיינע אַרגומענטן מער.

איז אָט פון דעם שטאַנדפּונקט ,פון דעם קאַדילאַק-און פּאָרד-שטאַנדפּונקט,

און  קיינע אַרגומענטן מער".
געדאַרפט מויל האַלטן ,אָבער רדֹאך
מיך דווקא פאַר אַ גרויסן דערפאָלג,
אַ װאָרט אין דער אָנגעלעגנחייט,

בין איך-אַ וויסטער שרייענדיקער דורכפאַל,
איך ,ווייניקסטנם ,האָב נעמאָגט און
אין נאָר אַ סך אַנדערע הינזיכטן האַכט איך
און איך מיין ,אַן איך בין באַרעכטיקט צו
ווען איך טראַכט וועגן אָט די טויזנטער פריינד מיינע ,װאָס נעמען אַזאַ
יסן אָנטיי? אין דער שמחה ,װאָס איך האָב דערלעבט צו ווערן  07יאר אַלט,
גרו

און איך ווייס ,אַז דאָס איז אַן אויסדרוק פון אמתער ,ניט געפעלשטער ליבע און

פריינדשאַפט ,גיב איך א טראַכט :אַ כפּרה מיליאַנען קאַדילאַקס ,אַ קאַדילאַק קאָן
מען קויפן פאַר דאַלאַרן ,אָבער ניט פריינדשאַפט ,ניט דעם געפיל פוֹן אמתער
חברשאַפט.

=-

זאָל אָבער דאָ ווידער גלייך דערקלערט

ווערן ,אַז ווען איך װאָלט אפילי

ש ריפ ט}
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ניט גענאָסן אָט די ליבע און פריינדשאַפט ,נאָר פאַרקערט ,ווען איך װאָלט פון
אַלע זייטן געפילט די שטאַרקסטע קעננערשאַפט אוֹן פיינדשאַפט ,דאָך װאָלט איך
בשום אופן אויף איין מאַמענט ניט געקאַנט באַטראַכטן מיין נאַנצן לעבן פאַד /
אַ דורכפאַל ,נאָר דווקא פאַר אַ נאנץ גרויסן דערפאָלנ.
איך װאָלט מיר געטראַכט ,און טאַקע אַױױי טראַכט איך איצט :אַן ד
יאַנאָווסקי ,מיט דיינע געוויינטלעכע פעאיקייטן (איר זעט אַן איך קאָן אויך זיין
גאַנץ באַשיידן) האָסט געקאָנט אויספירן אָפּצולעבן גאַנצע  07יאָר און זעלטן ווען
אָפּווייכן אויף דאָט מינדסטע פון דיינע איבערציינונגען און פון דאָס ,ואָם דו
האָסט געהאַלטן פאַר נום און וויכטיק ,ניט אַכטנדיק אויף דעם ,װאָס צו אַלע
צייטן האָסטו געהאָט גאַנץ שטאַרקע קעגנער און באַקעמפער ,ע? כן האָסטו אַ
גרויס רעכט צו פילן אַז דיין לעבן איז געווען א גרויסער דערפאָלנ,
איך טראַכט :װיבאַלד אַזױי פיל מענטשן זיינען נעפאַלן אויף זייער וועגל-
װאָס זיי האָבן באַטראָטן ,ווען זיי זיינען געווען נאָך יונג אוֹן אירעאליסטיש,
ווער אין סאַמע אָנהייג און ווער אין מיטן ,און וװער אפילו ,ווען ער האָט שוין
געהאַלטן נאָר ,גאָר ביים ביים סוף ,ווערנדיק געשטרויכלט אויף פאַרשיידענע
אופנים ,ווער צוליב א ביסל כבוד ,און ער טאַקע צוליב דעם דאָלער און די
פאַרגעניגנס װאָס ער קאָן ברענגען מיט זיך -- ,איז אָט ווען איך טראַכט ,אַז
אויך איך האָב געהאָט נאָר פאַרשיידענע געלעגנהייטן .אַן אויך מיך האָט דער
יצריהרע ניט איין מאָל פּרובירט צו פארפירן ,און איך בין ביינעשטאנען אט די
אַלֶע נסיונות ,דעמאָלט פיל איך מיך אַזױ שטאָלץ ,אַזױ גרויס ,אַז אפילו מוין
נאַטירלעכע באַשיידנקייט קאָן עס ניט בייקומען,

דער עיקר אָבער פיל איך מיין לעבן אַלס דערפאָלג ,וויי?ל כדי צו ריידן מיט
אייך נאַנץ אָפּנהאַרציק ,האָב איך אין דער אמתן געהאָט אַ וילדע הנאה פוז
אַלץ ,װאָס איך האָב געטאָן אין מיין לעבן .טאָמער מיינען טייל פון מיינע
פריינד ,אַז איך האָב עטװאָס געאָפּפערט פאַר מיין אידעאל ,מאַכן זיי אַ געװאַל:
דיקן טעות .גראָד די אָפּפערס האָבן מיר פאַרשאַפט דעם גרעסטן פאַרגעניגן,
און ווען איך װאַרף א בליק אויף צוריק ,בין איך מער פון אלץ שטאָלץ מיט די
אויפטוען ,פאַר וועלכע איך האָב געמווט באַצאָלן אַ נאָר החיפּשן פּריז ,און
װואָס נאָר אַ סך פון מיינע פריינד באַטראַכטן פאַר א גרויסן טעות ,יאָ ,דווקא
מיינע גרויסע ,טעותן" וויל איך ניט האָבן אויטנעמעקט פון מיין לעבן.
איך ווייס אַז אסַך וועלן זאָגן :מע מעג דעם ,אַלטן? מוח? זיין ,װאָס ער
רעדט זיך דאָס אַלְץ איין .װאָרעם אין דער אמתן איז דאָך זיין נאַנץ לעבן א
טרויעריקער דורכפאַל .שוין אָפּנערעדט פון דעם קאַדילאַק-שטאַנדפּונקט ,ואס
ער אַלֵיין ניט צו .איז ער אָבער עס אויך מאָראַליש? װאָרעם ,װאָס איז געװאָרן פוֹך
אַלע זיינע אידעען און אידעאַלן ,פאַר וועלכע ער האָט אַװעקנענעבן זיין גאנץ
לעבן? עס איז נוט װאָס ער זעט ניט ,וי ער איז מאָראַליש באַנקראָט; ווען ניט
דאָס ,װאָלט דאָך טאַקע געווען אַ נרויטער רחמנות אויף אים ,װאָס ער האָט גע
לעכט א ביסל שוין צו לאַנג ,אוןזיך אַזוי שטאַרק איבערנעלעבט.

איז אסור ,אויב איך האָב פאַראיב? אויף די ,װאָס טראַכטן ווירקלעך אַזוֹל
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אויב עס איז נאָר ניט זייער פאַנאַטישע שנאה ,װאָס טרייבט זיי צו טראַכטן אַזוֹ
ווענן מיר .אָבער װאָס שייך מיר ,מיין איך ,אַז אַפילו אין דער הינזיכט בין איך
אַ גרויסער דערפאָלג ,עס איז אמת ,אַז עס איז נאָך ניט אַלץ דערפילט געװאָרן,
אויף ואָס איך האָב געהאָפט ,ווען איך האָב אָנגעהויבן מיין אַרבעט און קאַמף,
ווען איך בין נאָך געווען נאַניץ יונג .אָבער אסור ,אויב איך האָב חרטה אוֹיף דעם.,
װאָס אין מיין יוננט בין איך געווען אַזױ פול מיט האָפענונג ,אַז אַלץ װאָס איך
האָב געהאַלטן פאַר נוט ,װועט דערפילט ווערן ביז צום קלענסטן פּינטעלע .דאָס
האָט מיר נענעבן דעם נייטיקן כוח פאַרן אָנגעשטרעננטן קאַמף ,דאָס האָט מיר
גענעבן אָט די ענערניע ,װאָס האָט זיך אַזױי שטאַרק געפאָדערט אין מיין קאַמף.
ווייל אין מיין אַרבעט האָב איך געהאָט גאָר אָפּט קעגן זיך ניט נאָר די קעגנערשאַפט.
פון מיינע אידעען-קעגנער ,נאָר אויך מיינע גאַנץ נאענטע גענאָסן ,און נאָר אָפט
איז דער קאַמף קענן זיי געווען א פיל ביטערער ,וי קעגן די געוויינלעכע אידעען-
קעגנער,
יאָ ,מיין יוגנטנלויבן אין דער גיכער דערפילונג פון מיינע אַלֶע שטרעבונ-
גען איזן געווען העכסט נייטיק .אָבער איצט ,אַזן איך בין שוין אַלט זיבעציק
יאָר מוז איך צונעבן ,אַז דאָס אויף װאָק איך האָב געהאָפט ,עס זאָל גיך מקויים
ווערן ,איז טאַקע געווען בלויז א יוגנטטרוים ,װאָס האָט דערווייל ניט געקאַנט

דערפילט װוערן .איך בין אָבער העכסט גליקלעך צו וויסן ,אַז גאָר אַ סך פאַר װאָס
איך האָב גערעדט און געשריבן ,און ביז צו אַ געוויסן גראַד אויך געליטן ,אין
גאָר ביז צו אַ גרויסן גראַד דערפילט געװאָרן ,אָדער האַלט ביים דערפילט װערן.
לאָמיר ואַרפן

אַ בליק אויף

די סאַמע

וויכטיקסטע

עיקרים

פון מיין אני

מאמין ,מיט וועלכן איך בין אַרױיס אין קאַמף ,און זען וויפל עס אין שוֹין פאַר-
ווירקלעכט נגעװאָרן און וויפ?ל עס דאַרף נאָך פאַרװידקלעכט ווערן .,דער ערשטער
אַרטיקל פון מיין נלויבן איז געווען ,אַז די אַרבעטער ,די שאַפער פון אלץ ,כדי
זיי זאָלן פאַרנעמען דעם פּלאַץ אין דער געזעלשאַפּט װאָס קומט זיי ,מוזן ווערן
קליגער ,צילבאַוואוסטער ,און טאַקע אויך גרייט צו קעמפן פאַר זייערע רעכט.
נון ,איך געדענק דעם אַרבעטער מיט פופציק יאָר צוריק .איך זע אים פּונקט וי
ער װאָלט געשטאַנען פאַר מיינע אוינן; אִן אָפּגעריסענער ,אַן אָפּגעשליסענער,
אייביק הונגעריק און אייביק סמיד פוֹן דער שווערער האָרעװאַניע ,און מער פון
אַלץ אַ טויט-שטומער .,עס האָט אויסנעדוכט ,אַז אָט די כאַשעפעניש קאָן קיין
צוויי ווערטער ניט אויסריידן און נאָך וייניקער עפּעס אַ געדאַנק האָבן אין זייז
מוח .און אָט ווען איך פאַרנלייך אָט דעם אַרבעטער פון אַמאָל ,אָט דעם ,מען
וויטה האו" פון עדווין מאַרקהאַם ,מיט דעם איצטיקן אַרבעטער ,װאָס אַרבעט
שוין ניט מער װי  52שעה א ואָך און נאָך דאָס אויך ניט ,ווען איך הער אים
ריידן אויף זיינע פאַרזאַמלוננען ,ווען איך זע אים אין די צייטונגען ,ואוו ער
זאָנט'אַרױס זיין מיינונג איבער פארשיידענע פראַגן ,ווען איך זע אים קעמפֿן-- .
און מיט אַזאַ פאַרשטענדעניש  ---פאַר זיינע אינטערעפן ,דאַן ווייס איך ,אַו דער

שוריפ
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אָט אין דעם האאַָבר אאַויךגעװאאיַךלט איַקעהריפּאשוןן איך שמייכל מיר ,גיין ,איך ווייס עס ,אַז
חלק.
*+/ *+

2

אַ צווייטער אַרטיק? פון מיין אני מאַמין איז געווען ,אַז פּריװואַט-אײגנטום
איז דער װאָרצל פון נאָר פיל איבלען ,און דערפאַר מוז עס אָפּנעשאַפט וערן.
אין אין דער הינזיכט געמאַכט געװאָרן וועלכער עס אין פאָרשריט ? וי מיר
דאַכט זיך ,אַ גרויסער .דער געדאַנק פון אייגנטום איז גאָר זייער שטאַרק דים-
קרעדיטירט ,די ,װאָס האָבן דאָס אייננטום ,די האַלטן זיך אין איין פאַרענטפערן,
און װאָס ווייטער מוזן זיי אָפּנעבן אַלִץ מער און מער פון דעם װאָס זיי האָבן
געהאַלטן פאַר זייערס .װאָס ווייטער וװערט אַלץ מער צונעגעבן אַז זיי קענען
ניט און טאָרן ניט זיין די באַלעבאַטים איבער דעם ,װואָס זיי האָבן איבער וועלכן
אויסער זיי האָט קיינער נאָרניט װאָס צו זאָנן .בקיצור ,דער געדאַנק פון פּריװאָט-
אייגנטום האַלט ביי זיין נסיסה .זיין שעה האָט געשלאָנן .באַלד און ער וועט
זיין א גרויסער בר-מינן,

נאָך אַ גרויסער אַרטיק? אין מיין אני מאמין פון מיין יוגנט איז די הער-
שאַפט פון מענטשן איבער מענטש .איך בין געווען און בין נאָך מער איצט
איבערצייגט ,אַז כיז דער מענטש ועט ניט וװערן פולשטענדיק באַפרייט פון

אַלערליי הערשער,

װאָס האָבן אים געהאַלטן פאַרשקלאַפט פון אַלערלײ געזעצן.

װאָס זיינען ארויפגעצוואוננען געװאָרן אויף אים אט פון די מאַכטהאָבער ,פון
אַלערליי פאָראורטיילן ,װועט מען נאָך אַלץ ניט קענען ריידן פון אַ ווירקלעך
גרויסן און שיינעם לעבן פוֹן דער מענטשהייט ,נו ,מענן טיי? דענקען ,אַז אין
דער הינזיכט האָט מיין אידעאַל ,מיין גרויסע לערע פון אַנאַרכיזם ,אין גאַנצן
באַנקראָטירט ,װאָרעם איז עס ניט אַ פאַקט ,אַז אַנשטאָט אַלְץ מער און מער פריי-
הייט ,מערן זיך אַלץ מער און מער די אינסטיטוציעס פון דער שענדלעכסטער
שקלאַפעריי ? װאָרעם װאָס איז דען אַנדערש דאָס ,װאָס בושעוועט איצט אין די

פאַרשיידענע לענדער :דער באַלשעוויזם אין רוסלאַנד ,דער היטלעריזם אין דייטש-
לאַנד ,דער פאַשיזם אין איטאַליע און עסטרייך און די דיקטאַטור אין פי? אַנ-
דערע לענדער ,אויב ניט אַ שרעקלעכער שפּרונג אויף צוריק פון דעם ואַנצן
געדאַנק פון פרייהייט ? נאַטירלעך קען איך דאָס אַלְץ ניט לייקענען ,עס איז געוויס
איינע פון די ביטערסטע אַנטוישונגען אין מיין לעבן און אין דעם לעבן פון
יעדן פרייהייטס-קעמפער .אָבער מיר דאַכט זיך ,קען אָט די שרעקלעכע דערשיי-
איך דער-
ואַנץ אַנדער שטאַנדפונקט.
פון א
וערן
נונג באַטראַכט
מאָן זיך ,אַז ווען איך בין געווען יוננ ,האָב איך און אַ סך אַנדערע פֿאָרויסנע-
זאָנט ,װאָס א מאָדנער מאָנסטער דאָס וועט זיין א סאַציאַלידעמאַקראַטישער שטאַט.
װײיניק האָבן אונדז גענלייבט .זיי האָבן געטענהט ,אַזן מיר מאָלן אַ קאַריקאַטור,
אַז אַזױ קאָן און װעט אַ סאַציאַל-דעמאַקראַטישער שטאַט קיין מאָל ניט זיין,
איצט קאָן עס יעדער זען באַשײנפּערלעך אין רוסלאַנד ,אין דייטשלאַנד און וואו
ניט ,אַז מיר האָבן ניט נאָר ניט איבערטריבן ,נאָר אַז מיר האָבן זיך גאָרניט
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געקאָנט פאָרשטעלן װאָס פאַר אַ מאַנסטער דאָס וװעט זיין ,און פאַלנלעך װעט
באַלד מוזן מיט אַ גאָר באַזונדערער קלאָרקייט אַריינדרינגען דער געדאַנק אין די
מענטשלעכע מוחות ,אַן שטאַט און פרייהייט קענען קיין מאָל ניט הויזן צואַ-
מען; און אַזױי וי אָן פרייהייט איז דער מענטשלעכער פּראָגרעס ניט מענלער,
װעט

די פוייהייט

דאָך אַרױסטומען װי די זיגערין.

|

,

דאָס זיינען געווען די סאַמע עיקרים פון מיין יוגנטלעכן אני מאמין ,און
זיי זיינען עס נאָך איצט .אוודאי האָב איך אין נאָר אַ סך אַנדערע געדאַנקען און

מיינונגען זיך שטאַרק געענדערט,

אָבער וװעגן דעם דערצייל איך ניט מיט אַ

געפיל פון פאַרדרוס .די ענדערונג אין נאָר אַ סך הינזיכטן איז אַ קװאַל פון
אמתער פרייד .דאָס איז פאַר מיר דער בעסטער באַוייז ,אַן איך האָב געלעבט,
אַז איך בין ניט געווען שטאַרק-בלינד צו אַלץ ,װאָס דאָס לעבן האָט מיט זִיך
געבראַכט ,און ווען עס איז געװאָרן פאַר מיר קלאָר ,אַן איך האָב געמאַכט אין
אַ געוויסן פּרט אָדער אין געוויסע פּרטים אַ טעות ,האָב איך זיך גאָרניט געשעמט
און עס אָנערקענט .די מיינונגס-ענדערונג מיינע איז פאַר מיר דער בעסטער באַװייז,
אַז איך בין געבליבן אַלע מאָל יונג .ניט פאַרשטיינערט ,און אַזױי וי נאָך איצט
ענדער איך זיך אין מיינע מיינונגען ,װאָס מיינע פריינד ואַרפן מיר אָפט פאָר
וי אַ ,װידערשפּרוך" ,איז איך באַטראַכט עס נאָר פּאַר דעם בעסטן סימן ,אַז
ניט קוקנדיק אויף מיינע  07יאָר ,בין איך נאָך אַליץ ניט אַלט ,און איך חאָף אַזױ צו
בלייבן וויפל יאָרן עס איז מיר נאָך באַשערט צו לעבן,
איבערהויפּט פיל איך זיך גוט ,װאָס אין דעם משך פון די יאָרן בין איך
געװאָרן אַלץ ברייטער און טאָלעראַנטער אין מיינע געדאַנקען און געפילן סיי
בנונע צו די אידעען און סיי בנונע צו מיינע מיטמענטשן .יאָ ,עס איז געווען אַ
צייט ,וװען איך האָב באַטראַכט אַלע מיינע אידעען-קעגנער פאַר פּערזענלעכע
שונאים ,וועמען עס איז די נגרעסטע מצווה צו באַקעמפן .עס איז געווען אַ צייט,

ווען איך האָב יעדן געדאַנק ,װיבאַלד נאָר ער איז ניט געווען אין גאַנצן מיינער,
באַטראַכט פאַר העכסט פיינדלעך און אים באַקעמפט .איך בין גליקלעך דאָ צו
דערקלערן ,אַז די צייט פון מיין פינצטערן פאַנאַטיזם אין שוֹין לאַנג אַװעק ,איך
האַלט טאַלעראַנץ פאַר איינע פון די גרעסטע און איינע פון די װויכטיקסטע איי-
גנשאַפטן און איינע פון די באַדינגוננען פאַר דער אמתער מענטשלעכער פרייהייט.
דערפאר פיל איך זיך אמת נוט ,װאָס גאָר אַ היפּשער טייל פון מיינע פריינד ,װאָס
האָבן זיך באַטײליקט אין מיין יוביליי ..,זיינען ניט מיינע אידעען-גענאָסן ,נאָר
געהערן דווקא צוֹ אַנדערע ריכטונגען .מיר דוכט זיך ,אַן אויך פאַר דעם גרויסן
געפיל פון טאָלעראַנץ בין איך ,וי אויך די ,פאַ"ש" ,װאָס איך האָב געפירט
גאַנצע צװאַנציק יאָר און בין איצט צוריק ביי איר און מיט איר ,שטאַרק פאַר-
ענטפערלעך אין אונדזער וועלטל .מיין שטאַרקסטער קאַמף אין דעם איצטיקן
מאָמענט ,און איך האָף ביז דעם לעצטן אָטעמצוג פון מיין לעבן ,װעט זיין קעגן
אַלץ ,װאָק איז ענגהאַרציט ,שמאָלקעפּיק ,אומטאָלעראַנט.

פוייע דערציאונג == == == די חח חח זי חה הי = =
דער פּאָלקסיטעאַטער == -ח חי חיש חז חי = די זי היה יה
די פרייע .געזעלשאַפּט און איר הויפט-אויפגאַבע -- --
װואָס איז אין דער אמתן עפנטלעכע מיינונג? -- -- --
צעשראָקן = -=+
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מיר דערװואַרטן אַז דער פעררער מעמאָריאַל-מיטינג ,ואָס איזן פֿאַררופן
געװאָרן אין קופּער-יוניאָן אויף דעם 21טן אָקטאָבער 0191 ,וװעט זיין דער
גרעסטער און דער דעמאַנסטראַטיווסטער ,װאָס מיר האָבן אַמאָל נגעהאט דאַז-

טאַון ,אָבער מיר וועלן זיין שטאַרק אַנטוישט ,אויב ער וועט זיך ענדיקן מיט דעם,
וי אַלֶע יאָרצייט-מיטינגען  --מיט שיינע רעדעס ,מיט ענטזיאַסטישע אַפּלאָ-
דיסמענטן ,און אָן ממשותדיקע רעזולטאַטן ,פעררער אַליין האָט נים פאַרלאַנגט
אין זיין צוואה פאַרן טויט ,אַז מען זאָל מאַכן פון אים אַ גרויסן וועזן; װאָס ער
האט יאָ פאַרלאַננט ,און פון װאָס ער האָט יאָ נעטראַכט אין דער לעצטער רגע,
אייִדער די מערדערישע קוילן האָבן צעשמעטערט אָט דעם גרויסן ,איידעלן מאַרך,,אָדערנער שול" .פאַר דער דאָזיקער טעטיקייט האָט
איז עס געווען וועגן זיין מ
ער געלעבט; און מיט דעם געדאַנק ווענן אָט דער טעטיקייט אין ער געשטאָרבן.
זיינע לעצטע ווערטער זיינען געווען, :עס לעבט די מאָדערנע שו?" ,און עס אין
זעלבסטפארשטענדלעך ,אַז די ,װאָס פייערן זיין גרויסן אָנדענק ,מוזן אויפנעמען
זיין גרויסע טעטיקייט; מוזן זיך נעמען צו דער אַרבעט און עטאבלירן מאָדערנע
שולן .טייל לייענער וועלן זיך טראַכטן אַז דאָ ,אין אַמעריקע ,זיינען אַזעלכע מאָ-
דערנע שולן אין נאַנצן איבעריק .דאָ איז ניט שפּאַניע .שולן זיינען דאָך דא ניט
אין דער מאַכט פון גלחים .טאָ פאַר װאָס זאָל מען דאָ טאָן אַן אַרבעט ,װאָס דער

שטאַט אַליין טוט עס אַזױ גוט ?

|

דאָס איז אָבער די צרה ,אַז כאָטש די שול איז כלומרשט פריי פון וועלכן
|
עס איז רעליגיעזן איינפלוס ,דאָך איזן עס הויפּטזעכלעך ניט אַזױ .די לייענער
וועלן זיך דערמאָנען

דעם טומל ,ואָס די נלחים האָבן דאָ אָננעמאַכט ,ווען מען

האָט גערעדט פון אָפּשאַפן די װיינאַכטן-צערעמאָניעס אין די שולן ,װי די שטאָט-
באַאַמטע האָבן געמוזט זיך אונטערװואַרפן דעם ווילן פון די גאָט-סטראַפּטשעס,
אין א סך שולן ,ניין ,אין דער מערחייט שולן באַגײיט מען זיך ניט אָן אפ.רימאָרגן-
תפילה צום ,אַלמעכטיקן נאָט".

ש.

יאַנטָווסקי

435

רעליניע,

די קריסטלעכע

אמת ,מען לערנט ניט אין דער שול אַ געוויסע
אָדער די יידישע ,אָבער רעליגיע לערנט מען דאָך,
און עם איז נאָך ניט אַזױי די רעליניע ,װאָס מען לערנט ,וי דאָס גאַנצע
לערנען אין שול איז ניט אין דעם גייסְט ,װוי פעררער האָט פאַרשטאַנען װי אַ קינר
דאַרף געלערנט וערן ,װאָס מען לערנט מיט אונדזערע קינדער אין די שולן אין
נאָר גוט ,כדי צו מאַפן זיי אַלֶע פאַר גלייכע גולמס ,אַז זיי זאָלן װערן מערקווערטיק
ענלעך איינער צו די אַנדערע .עס װוערט מיט אַלע מיטלען אונטערדריקט יעדע

אינדיװוידואַליטעט ,װאָס ווייזט זיך ביים קינד .די מייסטע צייט פון דעם לערער
ווערט פאַרװאַנדלט ניט אין אַנטװיקלען ,אין אַרויסרופן דעם קינדס דרעמלענדיקע
נשמה ,נאָר דערשטיקן זי .היינט ,װיבאַלד די קינדער-דערציאונג ווערט געפירט

אויף אַזאַ מין שטיינער ,אין דאָך שוין באַלד נאָר אַ קנאַפּער חילוס ,צי מען
לערנט מיט די קינדער רעליניע ,צי ניט .מע צעברעכט דאָ זייער נייסט ,זייער
מענטשלעכן שטאָלץ ,זייער אינדיווידואַליטעט אויף אַזאַ אופן ,װאָס איז געוויס
ניט ווייניקער ווירקזאַם װוי דער רעליניעזער לימוד,
דערפאַר איז עס די איינפירונג פון א ראַציאָנאַלער קינדער-דערציאונג
טאַקע פּונקט אַזױ נייטיק דא אין די פאַראייניקטע שטאַטן ,װי אין שפּאַניע .מיר
ווייסן ,אַז מען מאַכט דאָ פּרואוון פאַר דער עטאַבלירונג פון זונטיק-שולן ,אָבער
מיר מוזן זאָגן גאַנץ אָפֿן ,כאָטש מיר פאַרשטייען זייער נוט ,מיט װאָסערע גוטע
כוונות דאָס ווערט געטאָן ,אַז מיר האָבן אין אַזעלכע שולן אַ נאַנץ קנאַפּע אמונה,
מען קען ניט מיט אַ פּאָר שעה לערנען אין זונטיק ,גוט מאַכן דאָס װאָס די
פּאָבליק-סקול מאַכט קאליע די גאַנצע ואָך .מיר גלייבן ניט ,אַז דאָס יוננע קינר,
װאָס גייט אַ נאַנצע װאָך אין סקול ,קען צופרידן זיין ,ווען מער רויבט פון אים
אַװעק דעם איינציקן פרייען טאָג ,װאָס ער האָט ,און מען שיקט אים וייטער
,לערנען" ,װי לייכט מען זאָל עס ניט מאַכן פאַר אים .מיר האָבן אונדזעד שטאַרסן
צווייפ? ,אויב אַזאַ מין זונטיק-שו?ל וואו דאָס קינד גייט אוֹיף דעם באַפעל פון די
עלטערן ,קען ניט מאַכן גראָד די פאַרקערטע ווירקונג ,צו װאָס די עלטערן און

די לערער שטרעבן.

|

װאָס עס אין נייטיק ,איז

|
ווירקלעך שולן פאַר דער

נאַנצער

װאָך ,שולן.

װאָס זאָלן .ווירקלעך קאָנקורירן מיט אונדזערע פּאָבליק-סקולס .און גראָד פון דעם,
לויט אונדז אין באַקאַנט ,האָט נאָך קיינער ניט געטראַכט ,געוויס ,װאָלט געווען
מענלעך צו פעקולאַריזירן און ראַציאָנאַליזירן אונדזערע עפנטלעכע שולן ,װאָלט

עס אוודאי געווען דאָס גלייכסטע .אָבער מיר גלייבן ניט ,אַז דאָס אין מענלעך.
דער שטאַט

װעט אָנווענדן אַלע זיינע מיטלען ,װאָס שטייען

אים צוֹ דינסט און

וועט ניט דערלאָזן ,אַז די שול  ---דער מעכטיקסטער װאָפן אין זיין מאַכט  --זאָל
אַרױסגעריסן ווערן פון אים .העכסטנס ,װאָס מען קען יאָ אויספירן ,איז טייל
קליינע רעפאָרמען ,איז דערצו װעט מען דאַרפן אָנװוענדן נאָר אַ באַזונדערע מי,
און דאָס איז ,נאַטירלעך ,אַ מעשה אויף יאָרן ,און דערווייל ווערן פֿאַרדאָרבן,
פאַרקריפּלט נאַנצע דורות .זאָלן מיר ,און מענן מיר בלייבן דע-ווייל גלייכנילטיקע
|
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אָבער װאָס קען מען מאַכן? װעלן טייל פרעגן .װאָס קען דער אַרבעטער,
װאָס פּאַרדינט קוים גענוג צוֹם לעבן ,טאָן פאַר דער פאַרכעסערונג פון דער
דערציאונג פון זיינע קינדעד? יאָרן און יאָרן גייען אַװעק ,ביז עס װערם אוים-
געבויט די קלענסטע אונטערנעמונג פון די ראַדיקאַלע מענטשן ,טאָ װי קען מען
ַ,
דערװאַרטן ,אַז זי זאָלן בויען פאַר זייערע קינדער שולן? אָט האָבן מיר דֹאָ א
דערציאונגס-ליגע? געגרינדעט פאַר דער בילדונג פון יונגע מענער און פרויען,
און אָט די קוים װאָס זי זשיפּעט איינפאַך דערפאַר ,וייל עס זיינען ניטאָ די
נייטיקע מיטלען ,טאָ װי קען מען טראַכטן נאָר פון בויען שולן פאַר קינדער,
.
װאָס פאָדערן אַזעלכע אומגעהויערע אויסנאַבן ?
און דאָך גלייבן מיר ,אַז ווען דער היגער ראַדיקאַלער עולם זאָל זיין קלאָר
ביי זיך איבער דער אומבאַדינגטער נויטווענדיקייט פון אַזעלכע שולן ,װאָלט מען
מיט גרויסע אָנשטרעננען געקענט דאָ מאַכן אַן אָנהייב .מיר מיינען ניט ,אַן עס

װאָלט מענלעך געווען נלייך אַועקצונעמען אַלַע קינדער פון די רעגירונגס-שולן

און זיי געבן אַ דאַציאַנעלע דערציאונג אין די פרייע שולן .מיר מיינען אַפילוֹ
ניט ,אַז מיר קענען אויסבויען איין שול ,גרויס גענוג פאַר די קינדער פון אַלע
ראַדיקאַלע עלטערן; אָבער מיר גלייבן ,אַז פאַר אַן אָנהייב ,ווען מען װועם זיך מיט
אַ גוטן ווילן אַלע צוזאַמען אַ נעם טאָן צו דער אַרבעט ,קען מען עפענען אַ שוק
פּאַר אַ גאַנצעד װאָך נאָר פאַר אַ באַנרענעצטער צאָל קינדער ,און זאָל נאָר אָט די

שול אָנגיין גוט אַ געוויסע צייט ,וװועלן שוין מיט דער ציים אויך אין אַנדערע

שטעט אַרױיסשפּרינגען ענלעכע שולן ,און עס קען קומען דער מאָמענט ,וען זי
עפנטלעכע שול וועט געצוואונגען װערן אויפצוגעבן איר קאַזאַרמע"כאַראַקטער
צוליב די נייע קאָנקורענטן,
נאָר דאָס געלט איז נאָך ניט אַלץ .לאָמִיר זיך פאַרשטעלן ,אַז מיר האָבן
שוין אַ גענוגנדיקע סומע פאַר דעם אויפבוי פון אַזאַ שול האָבן מיר אָבער ניט
די וילא פראַנקאָם ,די פעדרערס ,װאָס זאָלן מאַכן אָט די שול פאַר אַ ווירקלעך
פרייע שול; מיר האָבן ניט אָט די לערער ,װאָס זאָלן באַנרייפן די גאַנצע
הייד פון זייער גרויסן באַרוף ,און װאָס זאָלן זיין וויליק אָפּצונעבן די בעסטע
קרעפטן דערצו .די מערהחייט לערער זיינען דאָך די פרוכט פון דער דערציאונג,
קעגן וועלכע מיר האָבן אַזױ פיל קריוודעס ,איז װוי וועלן זיי קענען פירן צו דעם
דערפאָלג פון אַ פרייער שול?
און דערפאַר װאָלט אונדזער מיינונג געװען ,אן גלייכצייטיק מיט דער
אַרבעט ,וי צו קריגן אַ געניננדיקע סומע פאַר דעם אויפבוי פון אַזאַ שול דאַרפן
מיר זיך נעמען פאַרזאָרגן מיט לערער; און אַזױ וי דערציען ריכטיקע לערער

וועלן מיר נאָר קענען אין דער פרייער שול ,דאַרפן מיר דערווייל זען ,אויב גאָר
אייניקע פון די לערער װאָס זיינען דאָ קענען ניט געוואונען ווערן פאַר אונדזערע
אידעען ,און אויב זיי פילן ניט אַ נייגונג זיך איבערצודערציען פאַר דער בע-
פאַרשטייענדיקער אַרבעט .עס שיינט אונדז ,אַן עס װאָלט געװען גאָרניט קיין

קרומע זאַך פאַר אונדז ,װאָס הייבן זיך אָן צו באַשעפטיקן ערנסט מיט אָט דער

פראַגע ,צו קומען

אין נעענטערע

באַרירונגען

מיט דעם

לערער-מאַטעריאַל,

װאָס
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איז שוין דאָ ,און זען ,װאָס מיר קענען פאַר אונדז פון אים אַרויסקריגן ,אגב
אורחא װאָלט עס געווען איבערהויפּט אַ נוטע זאַך פאַר אונדז צו קומען אין
נעענטערע באַרירונגען מיט די דערציער פון אונדזערע קינדער .מיר זיינען זיכער,
אַז גאָר אַ סך ,אַ סך פון זיי זיינען זייער אומצופרידן מיט דער דערציאוננס"
אַרבעט ,וי זיי מוזן עס אויספירן אויף אַ געוויסן באַפעל ,זיי קענען אָבער זיך
ניט העלפן ,ווייל צווישן זיי עקזיסטירט ניט די מינדסטע אָרגאַניזאַציע ,און חוץ
דעם ,ווייסן זיי ניט ,װאָס פאַר א שטיצע זיי קענען געפינען ביים פּובליקום

אויסער דער שוֹל .עס שיינט אונדז ,אויב מיר װאָלטן געקענט שאַפן וועלכע עס
איז פאַראייניקונג צווישן אַ געוויסער צאָל לערער ,װאָלט עס געקענט זיין אַ נוטער
פונדאַמענט פאַר אַ ווייטערער און טיפערער אַגיטאַציע צװישן זיי ,און מיט דער
צייט װאָלט עס געמוזט ברעננען פרוכט .מיר גלייבן ,אַז פאַר אַן אֶנהייב וואָלט
עס געווען די וויכטיקסטע טעטיקייט ,װאָס מיר װואָלטן באַדאַרפט אונטערנעמען.
אָבער צי מיר זיינען גערעכט צי ניט אין דער פראַגע ,װאָס מען דאַרף אָנ-
הייבן צו טאָן פאַר דער גרינדונג פון די מאָדערנע שולן ,אין איין זאַך זיינען
מיר זיכער ,די מאָדערנע שול אין אַ נויטוענדיקייט און מיר װאָלטן דעריבער
זייער געוואונטשן ,אַז דער מיטינג אין קופּער-יוניאָן זאָל זיך ענדיקן מיט עטװאָס
מער וי מיט שיינע רייד און אייניקע מאָמענטן פון באַגײסטערונג ,װאָס האָט
שוין אַזאַ פאַרשאָלטענע נאַטור זיך אַזױ שנעל אויסצואװעפּן ,עס װאָלט געווען
זייער אַ גוטע זאַך ,ווען גראָד דאָרט ,אויף דעם מיטינג ,זאָל זיך גרינדן אַזצַ
געזעלשאַפט ,װאָס זאָל עס מאַכן פאַר איר העכסטער אויפגאַכע צו זען דעם
געדאַנק פוז דער מאָדערנער שול רעאַליזירט אין לעבן וי אַ פאַקט.

ד ע ר פאָלק

פ טס עאַט ער

(,פּרייע געזעלשאַפּט"  --מאַרץ)0191 ,
ט

אין אונדזער קװאַרטאַל האָט זיך דעם חודש אַ ביס? געקאָכט מיט דעם
געדאַנק ווענן אַ פאָלקס-טעאַטער .דערווייל אין נאָרניט געװאָרן ,ווייל פון איין
זייט זיינען די פּראָגרעסיווע כוחות צו שװאַך ,אָבער ריכטיקער ,צו שטאַרק
צעריסן צווישן זיך; און פון דער אַנדערער זייט ,זיינען די פינצטערע כוֹחוֹת.
די שונאים פון פּראָגרעס ,צו שטאַרק ,נאָר די פינצטערע כוחות וועלן שטענדיק
זיין ,און זיי וועלן שטענדיק לייגן שטיינער אויפן וועג פון יעדער נוטער אונטער-
נעמוננ; דערפאַר קען מען ניט באַהױפּטן מיט רעכט ,אַז זיי זיינען די הויפּט,
אורזאַכן פון דעם ,ואָס דער געדאַנק פון א פאָלקס-טעאַטער אין נעבליבן דער-
ווייל אַ פרומער וואונטש ,די הויפּט צרה איז דאָס ,אין דעם סאַמע פּראָנדעסיון
טיי? פון אונדזער באַפעלקערונג הערשט אַ שטאַרקע אומקלאָרקייט איבער דער

וויכטיקייט און צילן פון אַ פאָלקס-טעאַטער,

-

|

אַזױי ,צום ביישפּיל ,האָבן מיר דערהאַלטן עטלעכע בריוו ,אין וועלכע די
קאָרעספּאָנדענטן דריקן אויס די מיינונג ,אַז עס איז נאַריש און נוצלאָז צו ריידן
פון אַ פאָלקס-טעאַטער ,וואו עס זאָלן געשפּילט ווערן גוטע דראַמען ,ווייל דאָס
פאלק וויל ניט קיין נוטע דראַמען; עס ויל גיין זען ,מואוויננ פּיקטשורס" ,עם
האָט הנאה פוֹן אַ לידעלע ,אַ טענצל פון מיידלשע פיס אין לייב-קאָלִיר אאַ"ו.
אָבער עס וויל ניט וויסן פון קיין דראַמע ,טאָ צו װאָס דרייט מען זיך דעם מוח ?
דאָס אינטערעסאַנטע דערביי איז ,ואָס די אַלע בריוו זיינען געווען אונ-
טערגעשריבן פון מענטשן ,װאָס רופן זיך ,סאַציאַליסטן", ,אַנאַרכיסטן" ,ווי-
ניקסטנס אויף יעדן בריוו איז געווען צו לייענען ,מיט סאַציאַליסטישן" אָדער מיט
,אַנאַרכיסטישן גרוס" .און אָט די מענטשן קענען מיר ניט פאַרשטײן .ווען א

מענעדזשער פירט אויף אַלץ ,װאָס דעם פאָלק געפעלט פאַרשטייען מיר אים; ער
טוט עס ניט אַזױי דערפאַר ,ווייל ער
אַזױ ליב זיין געלט ,און ער ווייס ,אַז
דאָלאַרן ,װוי נאָר נעבנדיק אים ,וואָס
סאַציאַליסטן און אַנאַרכיסטן געװאָרן

האָט ליב דאָס פאָלק ,נאָר וייל ער האָט
ער קען אַנדערש ניט צוקומען צום פאָלְקס
עס געפעלט ,אָבער זינט וען זיינען עס
אַזעלכע ,פאַלקספריינד" ,ואָסק טראַכטן

הב
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נאָר פון דעם ,װי צו געבן דעם פאָלק ,װאָס עס געפעלט ? וי װאָלטן סאַציאַליסטן
און אַנאַרכיסטן געקאַנט פּריידיקן זייערע אידעאַלן ,ווען זיי װאָלטן געהאַט נאָר
אין זינען דאָס ,װאָס דאָס פאָלֶק וויל האָבן? וי װאָלטן זיי געקאָנט אומדער-
מידלעך אַרױיסנעבן זייערע צייטשריפטן ,ביכער ,און טיי? נאַנץ שװערע ,וען
זייער אײיביקער לייטמאָטיוו װאָלט געווען דאָס ,װאָס דאָס פאלק יל האָבן ?
עס קומט אונדז אויס ,אַז דאָס אין אַ שטאַנדפּונקט ,װאָס איז שטאַרק ניט אין
די
דענקוננס:אופן.,
איינקלאַנג מיט דעם סאָציאַליסטישן און אַנאַרכיסטישן
פּרעדיקער פון אַ נייעם געזעלשאַפלעכן אידעאַל ,די אויפברענגער פון א נייער
קולטור האָבן קיין מאָל ,קיין מאָל זיך ניט פאַרנומען דערמיט ,ואָס דעם פאלק
געפעלט איצט .זיי האָבן נאָר תמיד געפרענט אויב דאָס װאָס איז אַזױ ליב דעם
פאָלָק ,איז טאַקע ווערט נגעליבט צו וװערן; אויב אָט די ליבע אין ניט אַ סימן
פון .זיין אומוויסן ,פון זיין נידעריקן קולטורשטאַנד; און איין מאָל זיינען זיי
ביי דער מיינונג ,אַז דאָס ,וװאָס דאָס פאלק דענקט ,אין פאַלש ,און װאָס עס
גלייבט ,אין שעדלעך ,אַרט זיי גאַנץ וייניק זיין גאַנצע אָנגעהעריקייט און פיבע
צו די אַלטע נעצן ,און מיט אַלֶע כוחות הייבן זיי אָן דעם פּראָצעס פון צו צע-

|

ברעכן זיי.

היינט ,ווען דאָס איז אַזױ אין אַנדערע הינזיכטן פון לעבן ,און אַזױ אין עס
טאַקע ,טאָ פֿאַר װאָס עפּעס גראָד ביים נגעדאַנק פון אויפבויען אַ טעאַטמער פאַר
די בעסערע דראַמען ,קומט מען מיט דער טענה;  דאָס פאלק יל ניט אַאַ

טעאַטער"?

|

געווים ,אויך מיר האַלטן ניט פון שטאָפּן מיט געװאַלט דעם עולם מיט
עפּעס ,פאַר װאָס ער ווייזט ניט אַרוױס דעם מינדסטן פאַרלאַנג ,אַזא האַנדלונג
װאָלט געווען אומזיניק אָבער װי קען מען באַהױפּטן ,אַז אין ניװדיאָרק איז ניטאָ
קיין פאַרלאַנג פאַר אַ נוטער דראַמע ,ווען מיר ווייסן ,מיט װאָס פאַר אַ דערפאָלג
עס זיינען אויפגעפירט געװאָרן און ווערן אויפנעפירט די בעסטע דראַמען פון
איבסען ,זודערמאַן ,יעקב גאָרדין אין אונדזערע יידישע טעאַטערס ,און ווען מיר
ווייסן ,אַז טויזנטער מענטשן באַזוכן פאָרשטעלונגען אין די פּאַר קלובן ,וואו עס

שפּילן אונטער זייער שלעכטע

אומשטענדן

פאַרשיידענע

ניט-געשולטע אַקטיאָרן,

און נאָר דערפאַר ,וויי? דאָרט ווערט געמאַכט אַ פּרואוו צן שפּילן ערלעך און
ערנסט גוטע דראַמען ? אויף אַזאַ אופן ,אין אלץ ,דאַכט זיך ,װאָס מען קען

זאָגן איז ניט ,אַזן דער עולם וויל ניט קיין גוטע דראמע ,נאָר אַן אַ געוויסער
טייל פון עולם װי? און האָט הנאה פון די אַלערלײי שונד-דראַמען .זאָל זיין,
אַז דאָס איז דער גרעסטער טייל ,נו ,איז דערפאַר האָט דער קלענערער טייל ניט
קיין רעכט און אפילו פליכט צו ועלן אויפבויען א טעאַטער פאַר דער בעסערער
דראַמע ? דערפאַר טאָרן סאָציאַליסטן און מענטשן ,װאָס ווילן אויפהייבן א
ביסעלע דעם קולטור-מעמד פון יידישן עולם ,ניט פאַרלאַנגען אויפריכטן אַ
טעאַטער ,וואו איינער זאָל שטענדיק קענען נעפינען עפּעס רעכטס צו זען גע-

שפּילט ,ווען ער װעט עס נאָר װעלן?.
דערפאַר טאַקע האַלטן מיר אָט די טענה

פאַר אין נאַנצן פאַלש ,פאַרקערט,

א
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וויי? דער עוים האָט אַזױ ליב שונד ,דאַרף מען ערשט רעכט אויפבויען אַ טעאַ-
טער ,וואו ער זאָל קענען זען אַמאָל עפּעס אמת נוטס ,אמת ליטעראַרישס .די צרה
איז ביז איצט געווען ,אַז כלומרשט די ליטעראַרישע דראַמע איז אויך געווען

מער שונדעוואטע ,וי עכטע ערלעכע קונסט .און דער עולם האָט געהאַנדלט גאַנץ
ריכטיק ,אויסקלייבנדיק פון די צוויי שונדן דעם מער לוסטיקן ,דעם מער אמוד
זירנדיקן שונד .אין אָבער דערפון געדרוננען ,אַז ווען ער װועט טאַקע האָבן
אויסצוקלייבן צװישן שונד און קונסט ,וועט ער דוקא אויסקלייבן שונד  +דאָס
אין נאָך גאָרניט אַזױ זיכעד .און מען װאָלט געדאַרפט ,כאָטש צִולִיב דעם אַלֵיין,

מאַכן טן עקכפּערימענט: .

:

:

אָבער פרענט מען ווייטער ,איז דען דער טעאַטער די איינציקע זאַך ,װאָס
פעלט אין אונדזער לעבן ? האָבן מיר שוין גאָרניט בילכערס צו טאָן? געוויס,
עס איז דאָ פיל בילכערס ,אָבער עס שיינט אונדז ,אַזן דאָס װאָלט געווען לייכטער
דורכצופירן וי וועלכע עס איז אַנדערע זאַך .דער פאַקט איז ,אַז דער עולם גייט אין
טעאַטער ,און ניט אויס זיין געלט ,אייניקע מענטשן ווערן רייך ,און דאָס איז
אַלץ ,אין אויב מען װאָלט געקאָנט אָט די ריזיקע סומען ,װאָס וװוערן אוֹיס"
גענעבן אויף טעאַטער פאַר דעם נוצן בלויז פון אַ גרופּע מענטשן ,פּאַרנוצן אוֹיף
אַן איינענעם טעאַטער ,וואו עס זאָלן קענען זיך אַנטװיקלען אמת גוטע אַקטיאָרן,
וואו עס זאָלן קענען געשפּילט װערן אמת גוטע פאָלקס-שטיקער ,אָפּערעטעס,
אאַ"וו ,װאָס זאָלן ווירקלעך אויסבילדן דעם שיינהייטס-חוש און קונסטגעשמאַק
פון אונדזעד עולם ,װאָלט עס דען ניט געווען איינע פון די וויכטיקסטע קולטור-
אויפנאַכעס װאָס מיר קענען און דאַרפן טאָן ?
און צו דעם װועט געוויס פריער אָדער שפּעטער קומען .דאַכט זיך ,פריער
וי שפּעטער ,עס איז דאָ פאַר דעם גאָר אַ גרויסע באַדערפעניש .ואָס איז נייטיק,
אין א גרעסערע אייניקייט צווישן די אַלע פּראָגרעסיװ-ראַדיקאַלע עלעמענטן ,אַ
באַדייטנדיקע קלאָרקייט אין ציל ,און וידער אַ מאָל; די אויסבילדונג פון אַ

שטאַרקער עפנטלעבער מיינונג .

;די פרייע געזעלשאַפט" און איר הופּט-אױפנאַבע
(גפרייע

געזעלשאפט"

ווער עס אין געווען דער ערשטער,

--

יאַנואַר

)0191

ואָס האָט אַרױסגעזאָגט

דעם געדאַנק,

אַז איצט דאַרף מען טראַכטן פון אַרױסגעבן אַ מאָנאַטלעכן זשורנאַל ,ווייסן מיר
ניט .מעגלעך ,אַז װי ביי אַלע נגרויסע און ניצלעכע אידעען ,אין גאָרניט געווען

קיין ערשטער ,נאָר עטלעכע זיינען מיט אַמאָל געקומען צו דער זעלביקער אידעע.
מיר ווייסן נאָר אומנעפער די צייט ,ווען די אידעע פון אַ מאָנאַטלעכן זשורנאַל
האָט אָנגענומען א פּאַזיטיווע און באַשטימטע פאָרמע אין די מוחות פון דִי
לייענער פון דער ,פאַ"ש" .דאָס איז געווען מיט אַ גענוי יאָר צוריק ,ווען דער
פּרייז פון דער ,פאַ"ש" איז געהעכערט געװאָרן פון איין סענט אויף צויי ,און
קיין איינציקער לייענער אין ניט פאַרלאָרן גענאַנגען .עס אין געװאָרן קלאָר
דעמאָלט פאַר אַלעמען ,אַז די ,פרייע אַרבעטער שטימע? ועט זיך שוין מער ניט
נייטיקן אין א באַטײטנדיקער זייטיקער שטיצע ,און די מערסטע פריינד און
לייענער אירע האָבן זיך נעשטעלט אַ פראַנע :פאַר װאָס זאָלן די עקויסטירנדיקע
הילפס-קװואַלן פאַר דער ,פאַ"ש" ניט פאַרװענדט ווערן אויף אַ חודשלעכן זשור"
נאַל ? פאַר װאָס זאָל די פאַראַנענע ענערגיע ניט אויסגענוצט ווערן ?
און פון יענער צייט אָן איז כמעט ניט אַװעק אַ ואָך ,װאָס מיר האָבן ניט
געקראָגן פון פאַרשיידענע אונדזערע לייענער אָנפּראַנעס און אויפפאדערונגען זיך
|
|
צו נעמען צו דער אַרבעט.
מיר ווילן זיין אָפּנהאַרציק מיט אונדזערע לייענער :מיר האָבן צו אָט דער
אונטערנעמונג ניט געהאַט קיין נרויסן חשק .ערשט אַ באַפרײט דעם קאָפּ פון די
אייביקע זאָרגן ,װי צו האַלטן די ,פאַ"ש" איבערן ואַסער ,און איצט ,אַן מען
קען שוין אַ ביס? אָפּאָטעמען ,גיי ,נעם זיך נייע זאָרגן און נייע אַרבעט ,ועגן
וועלכער מיר האָבן זיך ניט נעקענט מאַכן קיינע נלענצנדיקע אילוזיעס .מיר
האָבן געוואוסט ,אַז די אויסגאַבע פון אַ חודשזשורנאַל איז פאַרבונדן מיט
זייער שווערע קאָסטן .און אַ חוץ די קאָסטן ,איז עס גלאַט ניט קיין גרינגע אַרבעט
צו נעפינען אמת-נוטע יידישע שרייבער פאַר אַ זשורנאַל .ווייל עס מון געזאָנט
ווערן ,אַז װוי שווער עס איז צו קריגן גוטע לייענער פאַר אַ גנוטער שריפט ,אין
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עס אָבער נאָך שווערער צו קרינן נוטע שרייבער .זיי זיינען דאָ זייער וויניק
אין צאָל .די ,װאָס זיינען דאָ אַרבעטן זיך איבער אוֹן דערפאַר אַלֵיין ,אפשר,
קענען זיי ניט תמיד פּראָדוצירן דאָס בעסטע ,װאָס זיי װאָלטן געקאָנט אונטער
אַנדערע אומשטענדן.
און װאָס מער בריוו מיר האָבן דערהאַלטן ,וואו מען האָט אונדז נעשמייבלט,
אַז אונטער אונדזער רעדאַקציע קען עס נאָר אנדערש ניט זיין ,װוי אַ נוטער ,וי
אַן אויסגעצייכנטער זשורנאַל ,אַלץ וייניקער האָבן זיך די הענט געהויבן פאַר
דער אויפנאַבע .גראָד אָט דער גרויסער צוטרוי צו אונדזערע כוחות ,װאָס זיינען
געווען אַזױ שמייכלהאַפט און רירנדיק ,האָט אונדן אין דער זעלביקער צייט
געמאַכט שװאַך .מיר האָבן געפילט ,װאָס פאַר גרויסע פאַראַנטװאַרטלעכקײט מיר.
נעמען אויף זיך ,און מיר האָבן זיך נעפרעגט :וועלן מיר כאָטש אַ האָרעלע קענען
רעכטפאַרטיקן אָט דעם גרויסן צוטרוי ?
און מיר האָבן אַלץ זיך געווינט זיך צװוישן יא און ניין ,און שטענדיק מער
אויף ניין ,װוי אויף יאָ ,ביז מיר האָבן אין אַ געויסן פרימאָרגן געפונען אין
ויר-
אונדזער פּאָסט אַ בריוו ,װאָס האָט געהאָט אויף אונדז אן אַנטשײדנדיקע
קונג ,מיר דערקלערן גאַנץ אֶָפן ,אַז ווען ניט דער בריוו ,װאָלט ניט געווען איצט
דער נומער ,פרייע געזעלשאַפט? אין דעם לייענערס האַנט .מיר האָבן דעם בריוו
ניט געדרוקט אין דער ,פאַ"ש" וי א סך אַנדערע בריוו ,ווייל? מיר האָבן ניט
געװאָלט אויפבלאָזן אַ קינסטלעכן פאַרלאַנג ,איצט מענן מיר דעם בריוו דרוקן,
כאָטש מיר קענען נים נעבן דעם נאָמען פון זיין פאַרפאַסער צוליב געוויסע אוֹר-
זאַכן װאָס זיינען נאָר דעם פֿאַרפאַסער באַקאַנט .דעד בריוו אַנטהאַלט כמעט
אונדזער פּראָגראַם ,אונדזערע צילן און אונדזערע האַָפענוננען אויף דעם זשורנאַל.
אַזױ פאַרשפּאָרן מיר זיך אַן ארבעט אַליין צו שרייבן ,און מיר גיבן איבער דעם

בריוו װוי ער גייט ;
נעערטער

רעדאַקטאָר

פון ,פא"ש".

איר פרעגט אָן ביי די לייענער צי זאָל מען זיך נעמען צו דער אַו בעט פון
מאָנאַטלעכן זשורנאַל צי ניט .װאַרשײינלעך וועלן אַ סך פון אייערע לייענער זיין
פאַר אַ זשורנאַל ,און צוליב פאַרשיידענע טעמים .די מייסטע לייענער פון דער
פּ,אַ"ש" וועלן זיין פאַר אַזאַ זשורנאַל?ל ,ווייל זיי דערווארטן אַזאַ זשורנאַל אַרויס-
געגעבן פון דער ,פּאַ"ש" און אונטער אייער רעדאַקציע וועט זיין ווערט צו
לייענען .איך על ניט אָפּלײיקענען אַז עס איז דאָ אַ נוטער גרונט דאָס צו דער-
ואַרטן ,דעריבער איז דער טעם זייער אַ נוטער ,אַנדערע װאַרשײנלעך ,דערװאַרטן,

אַז אין

זשורנאַל

װעט

איר קענען

געבן

גרינטלעכערע

אַרטיקלען

איבער

דעם אַנאַרכיזם ,װוי איר האָט עס ביז איצט גענעבן אין דער ,פאַ"ש" און דער-
פאַר ווילן זיי אַ חודש-זשורנאַל ,נאָך אַנדערע דערװאַרטן פונעם זשורנא? א

בעסערע ליטעראַרישע אָפּטײלונג ,וי עס אין מעגלעך געווען פאַר אייך צו געבן
אין דער ,פא"ש" ,אַ זשורנאַל װאָס קאָסט  01סענט ,קען דאָך שוין באַצאָלן די
בעסטע שרייבער; און דערצו האָבנדיק גרויסן צוטרוי צו אייער געשמאַק ,און
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וויסנדיק ,אַז איר װעט האָבן נאָר צו קלייבן איין טאָל אַ חודש ,װעט איר אויס-
|
קלײיבּן דאָס בעסטע,
| אָט די אַלֶע און נאָך אַ סך ענלעכע מאָטיוון ,כאָטש זייער וויכטיקע ,זיינען
פאַר מיר אָבער ניט גענוג צו פאַרלאַנגען דאָס אַרויסגעבן פון אַ חודש-זשורנאַל,
װאָם איז ,דאַכט זיך ,פאַרבונדן מיט גרויסע קאָסטן און מיט שווערער מי .ווען

נאָר אָט די מאָטיוון אַליין װאָכטן געווען ,װאָלט איך בעסער געװאָלט זען די
,אַ"ש" פאַרבעסערט אוֹן פאַרגרעסערט ,און מיט
פ
נאָך אַ סענט ,איידער אַרױסגעבן אַ חודש-זשורנאַל,
זשורנאַל ,איז עס נאָר צוליב אַ נאַנץ אַנדער טעם,
איז ניט פולע איינגעפאַלן ,און פון דעסטװענגן איז

אַ העכערונג פון פּריז אויף
ווען איך בין פאַר אַ חודש-
װאָס איך בין זיכער ,אַז ער
ער דער סאַמע ויכטיקסטער

איך וויל האָבן אַ זשורנאַל צוליב זיין מעגלעך גרויסן איינפלוס ,װאָס ער קען
האָבן אויף אונדזער

געזעלשאַפטלעכן

לעבן.

איר זייט אַ ביס? דערשטוינט ,איר מיינט ,אַז דאָס רעדט איינער ,װאָס איז
שוין צו אַ גרויסער ענטוזיאַסט .װאָס פאַר אַ באַטײיט קען האָבן אַ חודש זשור"
נאָל דאָרט ,וואו טעגלעכע און וועכנטלעכע צייטוננען זיינען פון קיין ווערט ניט- .
איר װעט
אָבער הערט מיך אויס ,איר וועט צונעבן ,אַז איך האָב רעכט.
צונעבן ,ווייניקפטנס ,אַז דער חודש-זשורנאַל האָט פאַר זיך אַן אויפנאַבע ,װאָס
אַ טענלעכע אָדער אַ וועכנטלעכע צייטונג קען ניט דערפילן .איך קען נאַטירלעך
ניט זיין זיכער ,אַז אויער זשורנאַל װעט עס זיין בכוח ,אָבער אַז אַ חודש-זשורנאַל
דאַרף עס קענען ,כאָטש בין איצט אין נאָך אַזאַ יידישער חודש-זשורנאַל ניט
געווען ,אין דעם צווייפ? איך גאָרניט. ,
קוקט מען זיך צו מיט אָפענע און קריטישע אוינן צו אונדזער לעבן ,מוז
מען באַמערקן ,אַז פילייכט אין קיין טייל פון אונדזער גרויסער באַפעלקערונג
זיינען ניטאָ אַזױ פיל גוטע אימפּולסן ,אַזעלכע איידעלע שטרעבונגען ,װי אין
אונדזער טייל ,װוי אויף אונדזער יידישן איסט-סייד .דערמאָנט זִיך װאָס פאַר אַ
נדרויסע און איידעלע אונטערנעמונגען עס זיינען אָנגעהוֹיבן געװאָרן ,און וי
װאַרעם:האַרציק דער עולם האָט זיך אָפּנערופן אויף אַלץ; דערמאַנט זיךְ ,וויפל
טויזנטער דאָלערס ,ניט הונדערטער טויזנטער דאָלערס ,עס זיינען גענעבן געװאָרן
פון עולם ,פון אונדזער ראַדיקאַלן עולם  --נאָר פון דעם וייד איך -- ,פאַר

צוועקן,

װאָס האָבן אַפּעלירט צו זיין בעסערן

,איך",

און איר װעט

מסכים

זיין מיט מיר ,אַז אונדזער עולם איז גאָר אַ זעלטענער מאַטעריאַל פאַר גוטע און
ניצלעכע טעטיקייטן ,און דאָך װאָס איז דער רעזולטאַט פון דעם אַלעם ? נאָר !
איז עס ניט מאָדנע ? פאַר װאָס וערן אָט די אַלע שיינע שטרעבוננען צו רוֹיך
און צו אַשׁ? פאַר װאָס לאָזט זיך אויס פון אַלץ ,װאָס מיר הייבן אָן מיט די
גרעסטע צוזאָגן אַ בוידעם ? און ביי אַנדערע ווערט דאָך פיל געשאַפן ,כאָטש די
אימפּוסן און די אייגנשאַפטן אָפּצורופן זיך אויף אַ סך גוטס זיינען דאָרט ניט.
:
דער ערך שװאַבער ,וי ביי אונדן!

ט
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װאָס אין עס פאַר אַ קללה ,ואָס דריקט אויף אונדזער
וואַנדלט דאָס בעסטע און דאָס שענסטע אין עפּעס העסלעכעס ?!

לעבן ,און פֿאַר-

איך בין שוין אין ני-יאָרק איבער צװאַנציק יאָר ,און בין די נאַנצע צייט
צווישן די ראַדיקאַלע יידן .און עס ווייזט מיר אויס ,אַן איך האָב אויסנעפונען 
דעם סוד פון דעם .עס אין דער מאַננל פון אַ קלאָר ,קריסטאַליזירטער עפנטלעכער
מיינונג ,װאָס איז שולדיק אין דעם אַלעם ,עס איז דאָסק הפקר"-פּעטרעשקעלעבן,
װאָק איז פאַראַנטװאָרטלעך פאַר דעם.
אונדזער הפקר-פּעטרעשקע-לעבן,

געערטער

רעדאַקטאָר,

אין אייך זיכער ניט

אומבאַקאַנט .ניט איין מאָל האָט איר פּראָטעסטירט קענן דעם .איר וייסט ,אַז
אין אונדזער לעבן אין מענלעך ,אַז איינער זאָל באַגײן די גרעסטע לומפּערייען,
נאָר אַזױי לאַנג ,וי דאָס געזעץ קען אים ניט דערגרייכן ,דאַרף ער צוליב דעם
אין קאַנאַדע ניט אַנטלויפן .ער קען זיך רואיק פאַרבלייבן אין ני-יאָרק און ניט
מורא האָבן ,אַז עמיצער װועט אים חלילה זאָנן אַ בייז װאָרט ,אַז ער װועט אים
מאַכן פילן ,אַן ער אין אַ לומפּ ,מענטשן ,װאָס האָבן אַ רעפּוטאַציע פון ערנ-

האַפּטע ,חברן זיך מיט אים ,אַזױ וי עס װאָלט נאָר קיין שאַנדע גיט געוען
צו האָבן א מגע ומשא מיט אַזאַ נפש,
מען קען מיינען ,אַז דאָס איז אפשר דערפאַר ,ווייל מיר באַזיצן אַזאַ חויך"
גראַדיקע טאַלעראַנץ ,װאָס פאַרגיט איינעם אַלדאָס-בײז; אָבער דאָס אין ניט אַזו.
גיכער איז עס דער רעזולטאַט פון אַ מאָדנעם שמאַטיקן געפיל ,אַזן ,אין אַמעריקע

מעג מען אַלץ ,װי דער עולם דריקט עס אויס אין קורצן  אַמעריטשקע" .עס
שפּילן אין אונדזער לעבן אַ ראָליע מענטשן ,וועמעס געזעלשאַפטלעכע קאַריערע
האָט שוין לאַנג באַדאַרפט זיין געענדיקט ,און אַלץ דערפאַר ,ווייל עס איז ניטאָ

קיין גענוג שטאַרקע אױסגעשפּראָכענע עפנטלעכע מיינונג ,װאָס זאָל דאָס מאַכן
פאַר אַ נויטװענדיקייט .ווען עס הערן זיך פון צייט אייניקע שװאַכע שטימען
פון פּראָטעסט ,ווערן זיי פאַרשלונגען פון דעם תהום פון דער אלנעמיינער גלייכי
| גילטיקייט ,געטייט פון דעם באַקאַנטן סאַרקאַסטישן שמייכל ,ואָס זאַנט אַזױ

,ו ,אַ דאָן קיבאָט".
דייטלעך :נ

|

ערנסטקייט ווערט פאַרװאַנדלט ביי אונדן אין אַ שפּאַס ,אין אַן אומגעלומ-
פּערטן שפּאַס ,און יעדער שפּאַס אין אַן ערנסט ,לויט די פעאיקייטן פון דעם,
װאָס שפּילט זיך מיטן עולם ,װי אַ יינגל מיט זיין פּילקע .און ,געערטער רעדאַקטאָר,
אַזױי לאַנג ,זוי דאָס וװועט זיין דאָס בילד פון אונדזער לעבן ,קען מען ניט
דערװאַרטן קיין נוטס .באַדענקט זיך :אַמאָל ,ווען איינער האָט ,למשל ,פּאַרראַטן
זיין אידעאַל ,האָט ער געמוזט זוכן אַנדערע קרייזן ,װאָס דאָס האָט באַװיזן ,אז
אין זיין אַמאָליקן קרייז ,האָט ער געפילט ,קען ער זיך מער ניט באַװענן .די
פאַראַכטונג פון דער עפנטלעכער מיינונג פון דעם דאָזיקן באַשטימטן קרייז איז
געווען צו גרויס ,אַז דער פאַררעטער זאָל עס קענען אויסשטיין .היינטיקע צייטן
,וט-ברודער" מיט.
קען איינער טרעטן זיין אידעאַל מיט די פיס און דאָך בלייבן נ
די ,וועמעס אידעאַל ער האָט אַזױ באַשפּיגן און פאַרשמוצט ,און דאָס איז ניט.
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דער רעזולטאַט פון אַ מאָראַלישער געזונקענקייט ,נאָר גיכער פון אַ סאָרט אומ"

זיכערקייט אין דער איינענער פּאָזיציע ,אַן אומזיכערקייט ,װאָס װערט גענערט
און ווערט אַלץ שטאַרקער און שטאַרקער דורך דעם פּעלן פון דער עפנטלעכער
מיינונג,
|
|

אויך איז דער מאַנג? אין דער גרויסער קאַנטראָלירנדיקער קראַפט פון דער
עפנטלעכער מיינונג שולדיק אין דעם ,װאָס אַ סך ,בכל? זייער גוטע מענטשן,
אָבער שװאַכע ,פאַלן אַריין אין לעבנסווענן ,װאָס זיי װאָלטן קיין מאָל ניט
באַטראָטן ,ווען זיי װאָלטן געוואוסט ,אַז מענטשן ,וועמען זיי אַכטן און ליבן,
וועלן ניט מסכים זיין צו זייער אַרט לעבן ,ניין ,אָט די מענטשן ,צו וועמען מען
קוקט עס אַרוף זיינען אָפּט אין דער זעלביקער לאַגע ,וי די שװאַכע ,און עס

אין נאָר אָפּט זייער אינטערעס

צו מאַכן זיך ניט זעענדיק

און ניט וויסנדיק.

קורץ ,פאַר מיר איז קלאָר ,אַז עס איזן דער מאַנגל פון דער עפנטלעכער מיינונג,
װאָס איז שולדיק אין דעם ,װאָס אונדזער געזעלשאַפּטלעך לעבן אין אַזױ אין

יי

נאַנצן אויסער אָרֹדנונג,

עס האַנדלט זיך ,לכן ,אום צו באַשאַפן אַ קריסטאַליזירטע עפנטלעכע מיינונג.
און דאָס ,לויט מיין מיינונג ,קען טאָן דווקא אַ חודש-זשורנאַל,
א טעגלעכע צייטונג ,מעג זִי זיין די בעסטע ,קען האָבן גאָר אַ שװאַכע
ווירקונג אויף דער פאָרמירונג פון אַן עפנטלעכער מיינונג .מען וייסט ,וי אַזױ
אַ טענלעכע צייטונג ווערט צוזאמענגעשטעלט ,מיט װאָס פאַר אַ האַסטיקײט,
און ,וי זאָגט מען עס, ,פון איילעניש קומט קיין גוטס ניט אַרוֹיס" .דאָס אין
פכוח דער בעסטער צייטונג ,די אַרויסגעבער פון וועלכע קענען און מעגן האָבן
די בעסטע כוונות .די מערסטע טעגלעכע צייטוננען ווערן אָבער קאַנטראָלירט
פון ביזנעס און ,נאַטינג באָט ביזנעס" ,און אַזאַ צייטונג קען נאָר צעמישן די
עפנטלעכע מיינונג ,צעשטערן זי ,אָבער ניט באַשאַפן זי .אַ וועכנטלעכע צייטונג
סקען שוין עטװאָס אױיפּטאָן אָט אין דער הינזיכט ,אָבער אַלץ איז נאָך דא אין איר אַ
שטאַרקער עלעמענט פון יאָגעניש ,פון ניט איבערליינטקייט און במילא פון אַן
אומצייטיקייט פון מיינונגען איבער פאַרשיידענע פּראַגן ,די ,פאַ"ש" האָט געוויס
פיל בײינעטראָנן צו דער פאָרמירונג פון אַ באַשטימטער עפנטלעכער מיינונג,
אָבער די אַרבעט אירע איז ניט געניגנדיק .ניט אַלע מאָל זיינען אירע מיינונגען
אַזעלכע ,אַז עס זאָל זיך מערקן דער שטעמפּל פון לאַנגן נאָכדענקען און נאָכפאָרשן.
אַ סך זאַכן װאָס וערן געדרוקט אין דער ,פאַ"ש" מאַכן דעם איינדרוק פון
נ,אָטיצן מיט אַ בלייפעדער" ,אויפגעצייכנט אין האַסטיקײיט .נאַטירלעך ,קענען
ניט אַזעלכע מיינונגען זיין די באַשאַפער פון אַ שטאַרקער עפנטלעכער מיינונג.
| אַ חוץ דעם ,כבאָטש די ,פאַ"ש" האָט א סך פייענער און סימפּאַטיזירער,
דאָך איז זייער אַרט דענקען פון אַ זייער אומבאַשטימטן כאַראַקטער ,אַז אַ מיינוגג
פון דער ,פאַ"ש" זאָל מאַכן פילן איר ווירקונג אין געזעלשאַפּטלעכן לעבן .עס
איז אַזױ ניט שטאַרק די ווירקונג ,דאָס גאָר אַ סך װאָס די ,פאַ"ש" גרייפט אֶן,
קענען

זיך פאַרגינען

צו מאַכן

זיך נאָרניט-וויסנדיק

און טאָן ווייטער

זייער פאַר-

ש

ר יפ
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דערבלעכע אַרבעט .ווייזט עס דאָך קלאָר ,אַז די ,פאַ"ש" האָט צוליב אורזאַכְן,
װאָס זיינען ניט איר שולד ,נאָך ניט געקאָנט באַשאַפן אָט די עפנטלעכע מיינונג,
/װאָס זאָל זיין אַ באַטײיטיקער געזעלשאַפטלעכער פאַקטאָר.,
אין אָט דערפאַר בין איך פאַר אַ חודשזשורנאַל ,וויי? איך גלייב ,אַז אַ
חורש-שריפט ,געפירט פון אַ פעאיקער האַנט ,און װאָס זאָל זיך אָפּרופן איבער"
ליינט און געלאַסן אויף אַלערלײ צייט-פראַנן ,און אין וועלכע עס זאָלן מיטאַרבעטן
מענטשן ,וועמעס ערלעכקייט איז אויסער פראַגע ,און וועלכע דאַרפן ניט צו"
שטעלן דעם אַרטיקל אין האַסטיקײט ,נאָר טאַקע נאָכפאָרשנדיק און גאָכדענקנ-
דיק ,מוז פירן ענדלעך צו דעם באַשאַף פון אַן .עפנטלעכער מיינונג װאָס װעט
מאַכן אוממעגלעך אַלע העסלעכקייטן אין אונדזער געזעלשאַפטלעכן לעבן ,װאָס
|
װאַרפן זיך איצט יעדן אין די אויגן,
איך גלייב ,אַן די עטלעכע טויזנט לייענער ,װאָס װעלן זיין אַרוֹם אַזאַ
צייטשריפט ,וועלן מיט דער צייט אויסאיבן אַ היילזאַמען איינפלוס אויף אונדזער
געזעלשאַפטלעכן לעבן; און װאָס גרעסער עס וװעט וערן די צאָל לייענער פון
דעם דאָזיקן זשורנאַל אַלץ גרעסער און מעכטיקער װועט ווערן דער איינפלוס .איך
האָף דערפאַר ,אז דער געבורט פון אייער זשורנאַל װועט זיין ווירקלעך אַן עפּאָכע

מאַכנדיקע אין אונדזער נרויען הפקר-פּעטרעשקע-לעבן".
אָט דער בריוו האָט עס אונדז

אַריינגעגעבן

חשק

צו נעמען

זיך ענערגיש

צו דער אַרבעט .יאָ ,דאָס איז דער ציל ,װאָס די ,פרייע געזעלשאַפּט" שטעלט
זיך .זי װויל באַשאַפן אַ קריסטאַליזירטע עפנטלעכע מיינונג אין אונדזער תהו-
ובוהו-לעבן .זי װויל ברעננען אָרדענונג דאָרט ,וואו עס אין אַלץ אַזױ צעמישט,
אַז איינער דערקענט ניט דעם צוייטן .זי װיל ניט נאָר זיין אַן אַקאַרעמישע
שריפט ,נאָר אויך אַ שריפט פון טאַט ,װאָס זאָל טיף ,ענערניש און מיט דער
נרעסטער איבערליינונג אַריינגרייפן אין לעבן,
עס אין א נרויסער ציל און זייער אַ שװערער; מיר וייסן עס גאַנץ גום
אָבער מיר האָפן ,אַז מיט דעד הילף פון אונדזער קליינעם קרייז מיטאַרבעטער,

װאָס װעט געוויס ווערן אַלְץ גרעסער און גרעסער ,און מיט דער הילף פון די

פריינד און לייענער פון דעם זשורנאַל ,וועלן מיר אונדזער ציל דערגרייכן.
אָבער ,צי מיר וועלן אים דערגרייכן צי ניט ,צי עס װועלן סטאַיען די כוחות,
צי ניט ,עס איז כדאי צו מאַכן אַ פּראָבע ,צו מאַכן אַן אנשטרענגונג .אָן אַ פּראָבע
און אַן אָנשטרענגונג איז נאָך קיין גוטע ,גרויסע זאַך קיין מאָל ניט אויפגעטאָן
געװאָרן און מיט אָט דעם נעפיל הייבן מיר אָן אַרויסצוגעבן אונדזער חודשי
זשורנאל ,די פרייע געזעלשאַפט".

װאָס איז אין דער אמתן עפנטלעכע

מיינונג ?

(;,פרייע געזעלשאַפּט"  --מאַרץ )0191

אין די מאָנאַרכישע לענדער ,וואו אַלץ  --געזעץ ,מאָדע ,ליטעראַטור,
קונסט  ---ווערט דיקטירט פונעם מאָנאַרך ,דאָרט איז ,נאַטירלעך ,ניטאָ קיין שפּור
פון אַן עפנטלעכער מיינונג .דאָרט אין עפנטלעכע מיינונג אפאַרברעכן ,די
עפנטלעכע מיינונג ,װאָס עקזיסטירט דאָרט ,אין דער ווידערקו? פוֹן דעם וילן
פון דעם דעספּאָט,
פאַרשטייט זיך ,אַז ניט אַזא עפנטלעכע מיינונג מיינען מיר .זי איז גראָך
די אָפּװועזנהײט פון יעדער עפנטלעכבער מיינונג.

אין די מער אָדער וייניקער דעמאָקראַטישע מדינות ,וואו עס איז שוין
ניטאַ קיין אָפיציעלע עפנטלעכע

מיינונג,

און וואו

כלומרשט

דאָס פאלק

האָט

די דעה ,דאָרט זעען זיך יאָ סימנים פון אַן עפנטלעכער מיינונג ,אָבער דער חסרון
איז ,ערשטנס ,אַז מען קען ניט ריידן פון אַן איינחייטלעכער עפנטלעכער מיינונג,
ווייל עס זיינען דאָ נאָר אַ סך עפנטלעכע מיינוננען ,און אין דעם דוריחפלנה

פון אָט די אָלע עפנטלעבע מיינונגען ,אין עס כמעט װוי אוממענלעך צו דערגיין
װאָס עס איז אין אמתן די עפנטלעכע מיינונג און דערצו נאָך איז דאָ אַן אַנדער
צרה -- :פּונקט וי אין די מאָנאַרכישע לענדער ,אין די עפנטלעכע מיינונג ,די

מיינונג פון דער הערשנדיקער קליקע ,אַזױ אין אין די דעמאַקראַטישע לענדער
יעדע עפנטלעכע מיינונג ניט דער אמתער אויסדרוק פון געוויסע מענטשן-קרייזן
נאָר גאָר פון פאַרשיידענע דעמאַגאָגן ,װאָס שמועסן עס איין די געוויסע סרייזן,
אז דאָס איז זייער עפנטלעכע מיינונג ,פאַר אַזעלכע דעמאַנאָגן קען מען באַטראַכטן
דפיּרעסע ,די פּריידיקער ,די פּאָליטישנס פון אַלֶערְלֵיי קאָלירן ,אונטער אזעלכע
אומשטענדן איז עס פאַרשטענדלעך ,װאָרעם נאָר אַ סך מענטשן האָבן נגעפילט
און פילן נאָך עד היום נאָר אַ טיפע פאַראַכטונג צו דער עפנטלעכער מיינונג,
װואָרעם ,וי קען מען אַנדערש פילן ,אַזן מען וייס ,װוי אָט די אַזױ גערופענע
עמנטלעבע מיינונג ווערט פאַבריצירט ,נעפעלשט און געדרייט אויף אַלֶּע זייטן!
און דערפאַר האָט די עפנטלעכע מיינונג ,װאָס האָט געזאָלט זיין דער וויכ-
טיקסטער מאָסניביקער פאַקטאָר אין לעבן ,אין עפנטלעכן לעבן ,פאַרלאָרן איר
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נאַנצן באטייט .די עפנטלעבע מיינונג? באַ ,מען מאַכט אַזאַ ,אויף באַשטעלונג"
און מען טוט ,װאָס איינעם גלוסט זיך ,שטיצנדיק זיך כלומרשט אויף דער
|
עפנטלעכער מיינוננ.
װאָס זאָל אין אַזאַ פאַל אַן ערלעכער

מענטש טאָן?

שילטן

און שפּייען

אויף דער עפנטלעכער מיינונג קען ניט און עס װעט ניט העלפן .די דעמאַגאָגן

וועלן ערשט רעכט זיך אוױיסלאַכן פון זיין גאַנצן גרימצאָרן ,אויך קען ער ניט,
וי אַ פרייער מענטש ,צוריקגעלוסטן נאָך די צייטן ,ווען עס איז נאָר קיין עפנט"
לעבע מיינונג ניט געווען ,און ווען אויף איר פּלאַץ האָט געהערשט דער דעספּאָי
טישער ,ביט (דיקטאַט) פּאָסעמו? פון אויבן .ער מוז ,אויב ער ווי? גוטס אױיפּטאָן
אין לעבן; זיך נעמען אויפבויען אַ נייע עפנטלעכע מיינונג ,אויף װעלכער די
פארשיידענע דעמאַגאָגן זאָלן ניט קענען האָבן קיין שליטה .און נאָר די דאָזיקע

אויב זי זאָל קענען אַרױסגערופן ווערן אין לעבן ,קען מיט דער צייט וערן די

הערשנדיקע עפנטלעכע מיינונג .פאַרשטײט זיך ,אַז דער אויפבוי פון אַזאַ עפנט-
לעכער מיינונג קען ניט זיין די אַרבעט פון אַ טאָג ,עס אין לייכט צוזאַמענצוקריגן
א מאַסע מענטשן און פאַרװאַנדלען זי דורך היפּנאָטיזם און דורך אַנדערע קונצן
אין אַ הוראַישרײענדיקער מאַסע פאַר װאָס איר ווילט אַלֵיין .דאָס איז טאַקע
דער שטיינער ,וי נאָר טייל עפנטלעכע מיינונגען ווערן פאַבריצירט .סיר ריידן
אָבער פון אַן עפנטלעכער מיינונג ,װאָס זאָל קלאָר און דייטלעך אָפּשפּינלען די
אידעען און די שטרעבונגען פון דעם עולם ,װאָס האָט געויס אידעען און
שטרעבונגען װאָס ער קען ניט אַרױקרײדן ,און פאַר דער אויסבילדונג פון אַזאַ
עפנטלעכער מיינונג זיינען ניט גענוג סקאַרבאָווע אַגיטאַציעדאַרטיקלען און אַנײ
טאציע-רעדעס און דער געוויינלעכער פּראַזן-אָפּקלײיב דערצו מוון זיך אויסבילדן
מענטשן ,װאָס ערשטנס ,קענען דענקען מיט זייערע אייגענע קעפּ ,זען מים
זייערע אייגענע אויגן ,און צווייטנס מוזן זיי זיין ערלעכע מענטשן ,װאָס קענען
גאָרניט אַנדערש ,װוי ערלעך דענקען אוֹן ערלעך זען.
זעלכע מענטשן אין אַ באַטייטיקער צאָל אין וועלכער עס איז געמיינרע
א
אַמענט פון דער עפנטלעבער מיינונג .אַזעלכע מענטשן זיינען נים
זיינען דער פונד

די דיקטאַטאָרס

פון דער עפנטלעכער

מיינונג ,ווייל זיי װוילן עס ניט זיין אין

און שפּעטער ,מיט דער צייט ,קענען זיי עס שוין מער ניט ווערן ,אפילו
אָנהייב,
עס וועלן ,זיי זיינען בפוין די אויסטייטשער פון דער עפטנלעכער
ווען זיי זאָלן
מיינונג ,װאָס דורך איר מאַכט איבט אויס אַן איינפלוס און ניט א געװיסע
ריכטונג דעם גאַנצן עפנטלעכן לעבן.
דאָס פאַרשטייען מיר אונטער דעם װאָרט עפנטלעכע מיינונג .און עס װעם
איצט קלאָר ווערן פאַרן לייענער ,ווייל עס איז ניט רעכט צו מאָנען פון דער ,פ"ג?
ָס האָט זי שוין אוױיפגעטאָן פאַר דער פאָרמירונג פון דער עפנטלעכער סיי-
װא
נונג .זי האָט אייננשיינלעך ,טאַקע נאך גאָרניט געטאָן ,אָבער פון דעסטװועגן
אַן אָנהייב האָט זי שוין געמאַכט .מיר דאַנקען זייער אונדזערע קריטיקער ,װאָס
האָבן קלּאַר געמאַכט פאַר דער וועלט ,אַז די ,פ"ג" איז ניט קיין ענגע פּאַרטי-
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שריפט .דאָס איז ריכטיק .און דערפאַר װעט די ,פ",ג" צוציען צו זיך די בעסטע
לייענער און די בעסטע שרייבער פון אַלערלײ פּאַרטײען ,װאָס װועלן געבן דאָס
בעסטע ,װאָס איז דאָ אין זיי פאַר דער ,פ"ג" ,אַלס רעזולטאַט ועט מיט דער
צייט זיך אויסבילדן אַ קלאָס מענטשן װאָס טראַכטן אי זעלבסטשטענדיק אוּן
אי ערלעך אין אַלַע הינזיכטן ,און װאָס װעלן אַזױ אָדער אַנדערש פוזן געבן
אַ פרישע ,נייע פאַרב דער עפנטלעכער מיינונג ,ד"ה ,זיי וועלן איר דערמיט געבן
אַ באַשטימטע און געזונטע ריכטונג .אוֹן ווען דאָס װעט ווערן ,װעט ערשט זיך
קענען אָנהייבן אַ פרוכט-ברענגענדיקע געזונטע טעטיקייט.
וי לאַנג אָט דער פּראָצעס פון אויפקלערונג און אויסבילדונג װעט גע-
דויערן .דאָס קענען מיר ניט באַשטימען; אָבער דאָס קענען מיר שוין זאָגן :מיר
פילן אַז מיר זיינען אויפן ריכטיקן שליאך ,אַז מיר האָבן אָנגעהויבן גוט .און
ווען אַלע גוטע און ערלעכע מענטשן װעלן אונדז העלפן מאַכן די ,פ"ג" פאַר אַ
מאַכט ,פאַר אַ זשורנאַל ,װאָס זאָל זיך געפינען אין יעדן הויז --- ,וועלן מיר
נעוויס זען די נוטע פרוכט נאָך פיל פריער ,װוי מיר האָפן עס,

צ ע ש ר אַקן
פ,רייע
(

געזעלשאַפט"

--

פעברושר,

)1191

איצט ,אַז די גרויסע געפאר איז פאָריבער ,קענען מיר עס דערציילן רואיק
אוֹן מיט אַ שמייכל אוֹיף דלייפּן .אָבער װאָס פאַר אַ מינוטן און טעג פון אַנגסט
און מורא די וועלט האָט עס איבערגעלעבט דעם לעצטן חודש!
איר ווייסט ניט פון װאָס מיר רעדן ? אָבער דאָס אין מסתמא דערפאַר,
ווייל איר האָט ניט געלייענט די פּרעסע אונדזערע ,אונדזערע גרויסע טעגלעכע
צ|ייטונגען פון אייראָפּע און אַמעריקע ,אַניט װאָלט איר דאָךְ געוואוסט ,אַן
אונדזער נאַנצע ציװויליזאַציע האָט געדראָט פּשוט דער אונטערנאַנג ,אַ גליק טאַקע
װאָס דער ענגלישער חיים-סעקרעטאַר ,װינסטאָן טשוירטשיל האָט מיט זיין מוט
און אַנטשלאָסנקײט געראַטעװעט די נאַנצע װעלט פון אָט דער שרעקלעכער
נעפאַר ,אַך ,ווען ניט ער ! ווער ווייס ,ואס עס װאָלט איצט געװאָרן פון אונדזער
נאַנץ וועלטל.
און שאָקלט ניט מיט אייערע סקעפּטישע קעפּ! דאָס איז-נאָר דערפאַר ,ווייל
איר ווייסט ניט .אונדזערע רעגירונגען אָבער ,װאָס זיינען דאָ דערצו ,בכדי
אויפצופּאַסן אויף אונדזער רו און גליק ,זיי דרעמלען שוין נאָרניט .זיי האָבן
שוין נאָר נוט געוואוסט ,װאָס פאַר א פינצטערע קאַנספיראַציע עס וערט גע-
שפּונען פון אַ באַנדע טעראָריסטןאַנאַרכיסטן ,זיי האָבן פון אַנהייב אָן נאָכ-
געשפּירט אָט דער װעלט-פאַרצווייפלטער קאָנספּיראַציע ,און אין איין שיינעם

טאָג איז זי צעשאָסן געװאָרן גרינדלעך פון סאָלדאַטסקע קוילן אין סידני סטריט,
לאַנדאַן...

|

|

יװאָס ? אָט די צוויי ,קעגן וועמען אַ גאַנצער פֹּאֶלְק סאָלדאַטן איז אַרויסגע-
פירט נגעװאָרן ,זיינען געווען

נאָר פּשוטע רויבער און גנבים ? אַ טעות ,פריינד,

שולדיק אִין אין דעם אייער פּראָסטקײיט .די איינברעכעריי איז פאַר די צויי
געווען בלויז אַ מאַסקע .אין דער אמתן זיינען זיי געווען מיטנלידער פון אֵן
אינטערנאציאַנאַלער באַנדע טעראָריסטן ,װאָס האָבן באַשלאָסן אויסצוקוילענען
אַלע הערשער אין אײיראָפּע .דאָס װאָס זיי האָבן זיך אונטערגעגראָבן אונטער אַ
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דימענטן-קראָם ,דאָס איז געווען בלויז אמַיט? פאַר זיי וי אָפּצונאַָרן די פּאָלִיציי,
כדי זי זאָל ניט וויסן מיט וועמען זי האָט צו טאָן ,דאָרט ,אין לאָנדאָן ,האָבן עס
די שרעקלעכע קאַָנספּיראַטאָרן באַשלאָסן חרוב צו מאַכן די גאַנצע ציװויליזאַציע
אונדזערע מיט איין קלאַפּ ,דאָרט האָט עס באַדאַרפט ווערן דערשאָסן דער ענו-
לישער קעניג ,דער רוסישער צאַר און די אַלֶע אַנדערע זיילן פון אַלֵץ ,װאָס אין
אַזױ שיין און גוט אין אונדזער וועלט ! און פון לאַנדאָן האָט די קאָנספּיראַטיווע
כװאַליע געזאָלט זיך צעגיסן איבער נאַנץ אײיראָפּע און אַמעריקע ,אַזש ביז אינדיע
און אַפריקע ,און אויף אַזאַ מין שטיינער פאַרװיסטן ,צעשטערן און צעברעכן
אַלין װאָס די מענטשהייט האָט מיט אַזױ פיל מי אויפנעבויט.
ו

1

ליידער האָבן מיר ניט קיין פּלאַץ פאַר די אַלֶע טשיקאַװע איינצלהייטן פון
אָט דער גרוילעכער געשיכטע ,אָבער איר קענט זיי אַלֵיין לייענען אין דער
געטלעכער פּרעסע פון אָט דעם חודש ,און איר װועט שוין דערפון לערנען ,װאָרעם
|
אַזאַ אימה ופּחד אין עס באַפאַלן די גאַנצע וועלט.

איז דאָס אָבער ניט אַ ביסעלע איבערטריבן ? אַ האָר אויך ניט ! פאַרקערט,
מיר האָכן אין זייער אַ שװאַכער פאָרעם איבערגענעבן דעם אינהאַלט פון אונד-
זער װעלטפּרעסע .נאָר ניט דאָס איז דער סאַמע עיקר ,דאָס טשיקאַװוסטע אין אָט
דער געשיכטע איז װאָס דער עולם ,דאָס ליבע לייענער-פּובליקום ,האָט ווירקלעך

זיך רערשראָקן פאַר דער אָנגעקומענדיקער געפאַר .דאָס ליכע פּובליקום האָט

מיט
שטות.

זשעדנעקייט

געשלוננען

יעדעס

װאָרט

אוֹן גענלייבט

אין

אָט דעם

גאַנצן

אפשר די יעניקע ,װאָס זיינען אַ ביס? ווייט פון דעם סאַמע צענטער פון
ד ער קאַנספּיראַציע ,פילן עס ניט אַזױי שטאַרק ,אָבער דערפאַר אַלץ שטאַרקע-
פילן עס איצט די ,וועמען עס אין באַשערט געווען דורכצומאַכן אָט די הייסע
אינטערעסאַנטע צייט אין לאָנדאָן .,יי צו יענעם ,װאָס מען האָט אַמאָל געזען

ריידן מיט אַן אַנאַרכיסט!

װאָס אָנבאַטרעפט דעם אַנאַרכיסט אַליין ,איז זיין

לעבן נאָר געװאָרן אַ הפקרזאַך .אין איין מאַמענט זיינען צו אֵשׁ און שטויב
געװאָרן אַלע זיינע מענטשנרעכט וי אַן אומנעהויער ,וועלכן עס אין אַ מצוה צו
טייטן ,צו פּייניקן ,צו פאַרפאָלגן ,קען ער איצט ניט קריגן קיין וואוינונג ,וואו אַ.
נאַכט איבערצושלאָפן ,קיין אַרבעטספּלאַץ ,כדי צוֹ פאַרדינען אוֹיף חיונה קיין

פאַרזאַמלונגס-פּלאַץ ,וואו זיינע געדאַנקען אויסצודריקן .אקַלייניקייט עפּעס אַן
אַנארכיסט !

|

אַ שוידערלעכער
כיסטן

צושטאַנד

איז עס געווען אָט דער חודש פאַר די אַנאַרי

אין דער גאַנצער וועלט בכלל און פאַר די לאָנדאָנער בפרט.

װאָלטן מיר

ניט געוואוסט אַז אַ פאָלק קען אמַאָל ווערן אַזױ היסטעריש ,וי אַן איינצלנער
מענטש ,װאָלט עס געווען טאַקע נאָר צו פאַרצווייפלען אין דעם מענטשן ,אין
זיין געזונטן טאַרשטאַנד ,אין זיין אַנטװיקלונגס-פעאיקייט,

נאָר צום גליק ווייסן

מיר ,אַז דאָס איז בלויז אַן איבערנאַנגס-חולאת ,ר"ל ,זי װעט ניט לאַנג אָנהאַלטן,

ט
טר י ס
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און דער מין מענטש װעט געוויס באַלד קומען צוריק צו זיך ,און װעט זיך פאַר-
שעמען פאַר זיין מאָמענטאַנער ווילדקייט,
און אונדזער אָפּטימיזם גייט נאָך וייטער .עס איז ניט נאָר די האָפענונג,
אַז דער עולם ועט וידער קומען צום שכל ,װאָס מאַכט אונדן שטאַרק ,נאָר
גראד אט די פאַרפאָלנונג ,אָט דאָס פּלוצלינגע אַנאַרכיסטן-געיעג האָט פאַר אונדז
אַ געוויסן עלעמענט פון טרייסט .דאָס געיעג װאָלְט קיין מאָל ניט אָנגעהויבן
געװאָרן .פאַרברעכער װאָלטן קיין מאָל אָן שום גרונט ניט דערקלערט געװארן
פאַר אַנאַרכיסטן ,ווען די רעגירונגען װאָלטן ניט געהאַט אַזאַ גרויסן אינטערעס
דעם אַנאַרכיזם צו פאַרשמוצן אין די אוינן פון דער װועלט ,און דער פאַקט ,אַזן
די רעגירוננען האָבן אָנגעװוענדט אָט דעם מיט? פון טעראָריזירן דעם עולם ,אין
פאַר אונדז אַ קלאָרער באַוייז ,אַז זיי ווייסן מסתמא ,אַז צום אמתן אַנאַרכיזם
מון מען זיך נעמען נאָר שטאַרק ,אויב מען װויל אים שטערן אין זיין ווייטערער
ווירקונג .זיי האָבן מסתמא דערשמעקט ,ואָק פאַר אַ דערפאָלג דער אַנאַרכיס:
טישער געדאַנק האָט עס אין צעטרייבן די געדיכטע פינצטערניש ,פאַר אים האָבן
זיך דאָס אונדזערע רעגירונגען דערשראָקן ,ניט פאַר די ניט געשטויגענע און ניט

געפלויגענע קאַנספּיראַציעס .דער טריק איז געווען ,ווידער אַ מאָל אויף אַ צייט
צו פאַרטומלען די קעפּ ,ווידער אַ מאָל פאַרשװואַרצן די גרויסע אידעע פון אמתער
עפנטלעכער פרייהייט .מיט די אַרויסגערופענע סאָלדאַטן קענן די צוויי איינברעכער
האָט מען ניט נגעמיינט אַזױי צו דערשיסן די צוויי אַנאַרכיסטן ,נאָר צו טייטן דעם
אַנאַרכיזם ,טעראָריזירן דעם עולם קעגן דעם פאַרפלוכטן אַנאַרכיסטישן געראַנק,
אָבעד וועלכע אומזיסטע מי ! ווען איז אַ געדאַנק געטייט געװאָרן מיט קאַנאַנען?
קיין מאָל ,קיין מאָל ! און מיר דערװואַרטן דוקא פון אָט דער מאָמענטאַנער שרעס
גאָר אַ באַזונדערע גערעטעניש פון אמתער אַנאַרכיסטישער פּראָפּאַנאַנדע.

גאָר אויף דאָס ניי זיך פאַרליבט
{פּאָרװערטס"
({פט גיריאָרט

ביך אין

יולי )6291 ,5

די טדיראַגדאַס-בערג

אין אַן טויטטמאַביל)

עס איז אפילן אַ הרפּה און אַ שאַנדע צו פאַרליבן זיך אין מיינע יאָרן .וי
פּאַסט עס גאָר פאַר אַן עלטערן מיושבדיקן מענטשן ?

אָבער מיין איינציקער אַנטשולדיקונג

איז ,אַז איך האָב זיך גיט

געקאַנט
|

העלפן .ניט אַנדערש נאָר זי האָט מיך פאַרכישופט.
און אפשר ,ווען איר װאָלט זי נעזען און געווען מיט איר אַזױ נאָענט און
אַזױ אינטים ,וי איך ,װאָלט איר ניט נאָר מיר ניט געקענט מאַכן קיין פאָרוואורף,
נאָר מיט אייך ואָלט פּאַסירט דאָס זעלביקע :איר װאָלט זיך אין איר פאַרליבט
פּונקט אַזױ שטאַרק.
װאָרעם ניט איבערטרייבנדיק אויף אַ האָר אפילו ,קאָן איך אייך געוויסנ"
האַפט פאַרזיכערן ,אַז איך האָב נאָך ביז איצט ,ניט קוקנדיק אויף מיין היפּשן
|
|
פּעק? יאָרן ,אַזאַ שיינהייט ניט באַנעגנט.
װאָס פאַר אַ גראַציע ! און ווי פול מיט חן איז איר .יעדע באַוועגונג ,יעדער
|
ריר אירער .און דאָס מערקװוערטיקסטע אין ואָס זי פאַרלירט אויף דאָס מינדסטע
ניט פון איר שיינקייט דורך אַ צו גרויסער נאָענטקייט ,װוי דאָס פּאַסירט אַזור
אָפט מיט אַ סך אַנדערע שיינהייטן ,ווען איר קוקט זיך נוט צו צו זיי און דערזעטי
דעם רוזש אויף זייערע באַקן און די פּודער אויף זייערע נעזער.
מיט מיין נייער נעליבטער אין עס פּונקט קאַפּויר; :שטאַרק וי איר בא-
וואונדערט זי ,ווען איר זעט זי פון דער ווייטנס ,פילם איר אָבער וי ניט קענען
זיך אָפּרײיסן פון איר ,ווען איר קומט צו איר צוֹ װאָס נעענטער .
און טאָמער מיינט איר ,אַז זי האָט מיך פארכישופט מיט איר יוננקייט,
מאַכט איר אַ נרויסן טעות .איר עלטער ווערט געשאַצט אין גאָר מיליאַנען יאָרן,
און דאָך איז זי אַזױי יונג און שיין ,אַזױי װוי זי װאָלט ערשט אַרויסגעקומען פוך
|
נאָטס איינענע הענט.
יאָ ,די דאַמע נאַטור ,דאָס איז מיין נייסטע ליבע ,און איצט ,אַז איך בִין
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דערווייטערט פון איר ,האַלט איך אין איין כענקען נאָך איר .ער ציס סיך צו
איר ,וי מיט אַ מאַגנעט .איך קען זיך קוים דערװאַרטן אויף דער מינוט ,ווען
איך װועל שוין זיך ווידער קענען זען מיט איר און ווערן אויפסניי יונג דורך איר.
צויבער ,װאָס מע קאָן נאָר מיט וװוערטער גיט אויסדריקן.
מיט עטלעכע יאָר צוריק ,פאָרנדיק אויף איינעם פון מיינע לעקציעס-טור
כיז צום פּאַסיפיק ברענ ,האָב איך בלוין אויבערפלעכלעך זיך באַקענט מיט דער
דאַמע ,און שוין דעמאָלט האָט זי אויף מיר געמאַכט אַ באַרוישנדיקן איינדרוק.
איך האָב זיך ניט געקאָנט זאָט אָנקוקן אין איר מאַיעסטעטישער הייך ,װאָס האָט
ממש די הימלען נעשפּאָלטן .איך בין איבערראשט געװאָרן פוֹן איר פאַרבן-רייב"
קייט ,װאָס קיין קינסטלער קען עס אַפילו נניאטָכמאַכן און איך האָב דעמאָלט
געטראַכט :גוט װאָס איך זע זי פון דער ווייטנס ,פון דער נאָענט איז די דאַמע
מסתמא נאָרניט אַזױ רייצנדיק .און איך האָב דערפאַר אויף מיין איצטיקן.
פאַרגעניגן-טור גיכער דערװאַרט צו זיין אַנטױשט .איך האָב גערעכנט ,אַז אויף
און אין די בערג ווע? איך ניט געפינען אַלדאָס װאָס איך האָב מיר פאָרגעשטעלט
פון דער ווייטנס ,אױסגעלאָזן האָט זיך נאַנץ אַדערש .די דאַמע נאַטור אין אַזױ
שיין און אַנטציקנדיק פון דער נאָענט וי פון דער ווייטנס .און װי מיר דוכט
זיך ,אין זי פון דער נאָענט נאָך פול שענער .װאָרעם ,וי נאָענט איר זאָלט ניט

זיין מיט איר ,האָט זי אָבער די מאָדנע אייננשאַפט צו האַלטן אייך נאָך אַלץ
,עספּעקטפולער? ווייטקייט פון זיך און צו מאַכן אייך געלוסטן
אין ר
און טיפער אַריינדריננען אין איר.

אַלין טיפער

די דאַמע נאַטור געהערט ניט צו יענע קאַטענאָריע שיינהייטן אויף וועמען
עס אין גענוג נאָר איין בליק צו טאָן און איר קאָנט זיי שוין דורך און דורך.

ניין ,זי איז פול מיט סודות ,װאָס זאָגן אייך צו אַזױ פיל ,אַז וויפל איר זאָלט פון

איר ניט געניסן ,פילט איר אַז דעם העכסטן גענוס האַלט זי נאָך אַלץ צוריק פון
אייך ,כדי אייע -ליבע צו איר זאָל חלילה אויף א מינוט ניט אָפּנעקילט וערן..
דעם נאַנצן לֿאַנגן װועג װאָס מיר האָבן דורכגעמאַכט אין דעם אױטאָמאָביל
 ---און אַלץ צוזאַמען האָבן מיר דורבנעמאַכט ניט װייניקער וי אַ טויזנט מייל --

זיינען די װערטער:

,וי שיין!?

,וי פּראַכטפול!?

,אַנטציקנדיק?

נים אַראָפ

פון אונדזערע ליפּן ,מיר האָבן עס אַזױ פיל מאָל איבערגעזאָגט /אַז מיר האָבן זיך
שוין אָננעהויבן צוֹ שעמען ,אוֹן אָפּט האָבן מיר אונטערדריקט אָט די אוים-
געשרייען פון אַנטציקונג ,אָבער װאָס אין די פּעולה ,געטראַכט אין זיך האָבן מיר
י
עס דאָך.
און דאָס האָט ניט פּאַסירט מיט אונדז דווקא דעמאָלט ,ווען מיר האָבן
געהאַט די געלעגנהייט צו באַוואונדערן אירע גאַנץ משונהדיקע שיינקייטן און
קאַפּריזן ,מיט וועלכע זי איז אַזױי רייך און צוליב וועלכע מענטשן פאָרן הונ-
דערטער מיילן כדי זיי אֶנצוקוקן און באוואונדערן .װעגן דעם װעל איך אייך
דערציילן אַ ביס? שפּעטער ,נאָר עס איז גראָד דאָס געוויינטלעכע ,דאָס פּשוטע,
|
ואס האַלט אייך אין אַ צושטאַנד פון אַנטציקונג,
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אָס פאָרט איר עטלעכע סייל אויף אַ ועג ,װאָס אין פון ביידע זייטן
באַזוימם מיט ביימער .די ביימער פון ביידע זייטן באַגעגענען זיך ,און וי מיר
דוכט זיך קושן זיך און שפּרײיטן אַ גרינע חופּה איכער אייערע קעפּ .עס אייז
דאַכם זיך נאַרניט אויסערגעויינלעכעס ,און פון דעסטװעגן יעדעס מאָל ,וען
אייך קומט אוים צו פאָרן אויף אַזאַ װעג ,טוט אייער האַרץ אַ פריידיקן צאַפּל.
און אָט פאָרט איר אַרוױס אויף אַן אָפּענעם װענ ,און אונטער אייך ציען זיך

פעלדער  מיט אַלערלײ בלומען ,גערטנער ,און אין מיטן דערינען טוט אייך אַ

בליאַסק
אין די אוינגן אַ  שטיל פליסנדיק טייכל  --איז דאָס דאַכט זיך ,אויך גיט
או
יסערגעוויינלעכעס ,און פון דעסטוועגן קענט איר ניט אונטערדריקן אַן אויס-
געשריי פון ווירקלעכער באַגייסטערונג.
און דאָס מ
ערקווערטיקסטע אין דאָס ,וויפל? איר זאָלְט ניט זען אַזעלכע
נאַטור-בילדער ,ד
ו
כ
ט
ז
י
ך
א
ייך ,אַז אַלע מאָל זעט איר עטװאָס נייעס ,װאָס איר
האָ
ג
ט פריער נים עזען :אט האָבן מיר געזען פאַרשיידענע לייקס (אָזערעס) .נו,
ווא
ָ
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ָ
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ָ
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י
ן
דער גרויסער אונטערשייד צװישן אַ װאַסער און אַ װאַסער,
או
ן
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א
ָ
ך
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ָ
ט יעדער פייק באַזונדער געמאַכט אויף אונדז זיין גאַנץ באַזונדערן
מעוינדר{סק,

עס מוז אפּנים ,ניט זיין אמת
זיך אין איין איבערחזרן.

דער בלבו? אויף

דער נאַטור ,אַז זי האַלט

|
פון דעסטוועגן קאָן איך ניט זאָגן ,אַז אַלץ װאָס איך האָב געזען האָט
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אַזױ אַן איך קאָן עס גאָרניט פאַרגעסן ,דאָס איינ-
ציקע ,װאָס עס נעפעלט מיר ניט אין דעם לייק ,איז זיין נאָמען דזשאָרדזש ,אַזױי
פּראָזאַאיש! דער קעניג צווישן אַלע לייקס האָט געקראָגן זיין נאָמען נאָך דעם
עננלישן קעניג דושאָרדזש דעם צווייטן ,און אַזױ רופט ער זיך נאָך ביז היינמיקן
טאָג .בנאמנות ,עס אין אַ חילולדהשם ,ווען דאָס װאָלט אין מיר זיך געווענדט,
ואָלט איך דעם נאָמען פוֹן דעם לייק גלייך אומגעביטן אויף דעם נאָמען לייק
העלענאַ ,נאָך יענער גריכישער שיינהייט פאַר וועלכער מענטשן זיינען משונע
געװאָרן און אַנגעפירם יאָרן לאַנג די בלוטיקסטע מלחמות און װאָס ,װוי די
לעגענדע דערציילט ,אין נעבליבן ביי איר שיינקייט און יוננט כיז איר טיפסטן
עלטער.
דאָס איז דער נאָמען ואָס װאָלט ווירקלעך
דערלעבן לֵּייק.
איינע פון זיינע דערציילונגען הייבט אָן נאָרקי מיט די ווערטער;
זיך נעפּאַסט

טייך

האָט

נעשמייכלט...

געדענק

איך ,אַז ווען איך האָב

פאַר דעם

געלייענט

ואונ-

און דער

די דערציילונג

מיט
אַ סך יאָרן צוריק ,האָב איך ביי זיך אַ טראַכט געטאָן :דאָס אין מליצה .א
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טייך שמייכלט ניט .וװען איך האָב אָבער נאָר פון דער וייטנס דערזען לייק
דזשאָרדזש קאָן איך שווערן ביי אלין ,װאָס מיר איז הייליק ,אַז לֵייק דזשאָדדוש
האָט צו מיר געשמייכלט .ער האָט צו סיר נעשמייכלט דורך די ביימער מיט
וועלכע ער איןז אַרומגערינגלט ,דורך די בערנ אַפילו .זיי ,ווי טרייע וועכטער
שטייען אַרום אים ,היטן אים ,אַז קיין בייז אוינ זאָל אים ניט שטערן ,שאַטן,
אָבער זי ,די אייביקע קאָקעטקע ,פאַרשטייט דאָך וי צו פאַננען אייך מיט איד
שמייכל ,מיט איר שיינעם רייצנדיקן קערפּער ,װאָס כאַליעט זיך וי אין אַ בעט
צווישן די ביימער און בערנ.
און װאָס נעענטער מיר זיינען צונעקומען צו איר ,אַלץ שטאַרקער האָט זי
זיך געלאַסטשעט צו אונדז ,און איינער האָט ווירקלעך באַדאַרפט האָבן אַ האַרץ
פון שטיין ,און ניט צו געלוסטן זיך אויסצוציען אויף איר פינקלענדיסן בוזעם.
אַד ,װי עס האָט געצוינן זיך אַריינצוטונקען אין אירע כװאַליעס ! איך
האָב געזען אַלערלײ טייכן ,אָבער אַ װאַסער זאָל זיין אַזױ קרישטאָל ריין האָב
:
איך נאָך קיין מאָל ניט געזען.
מיר אין געווען טשעקאַוע זיך צו דערוויסן פון װאַנען נעמט זיך עס ואָס
דאָס װאַסער איז אַזױי זויבער .אַזױ בליצנדיק ,און איך האָב זיך דערוואוסט,
ערשטנס ,אז דאָס װאַסער אין דעם לייק קװאַלט אַרויס פון די פעלדזן ,פון די
שטיינעדנע בערג און צווייטנס ,ווערט שטאַרק אויפגעפּאַסט ,אַז קיין ברעקל שמוין
זאָל ניט אַרינפאַלן אין אים,
דאָס כמעט בעסטע צו באָדן זיך אין דער אַזערע איז זיך דורכפאָרן איבער
איר .,און דאָס האָבן מיר טאַקע געטאָן ,בלוין  87סענט קאָסט דער פאַרנעניגן
צו .פאַרנרעננען אין אַ גאַנץ היפּשער מאַטאָרשיף אויף דעם בוזעם פון לייק
דזשאָרדזש .אָבער דער פאַרגענינן איז װוערט אַ סך ,אַ סך מער .ערשט פון דער
נאָענט זעט איר און פילט די נאַנצע פּראַכט פון דעם מערקװוערטיקן לֵייק .אין זיין
גאַנצן לענג און ברייט אין ער פאַרזייט מיט קליינע אינדזלען .און אויף די
אינדזלען האָבן מענטשן אויפגעבויט זיך זייער שיינע נעסטן אין איינקלאַנג מיט
דער שיינקייט פון דעם לייק ,און כאָטש איך בין פון דער נאַטור ניט קייץן!
בעל-מקנא ,פון איך זיך אָבער מודה זיין ,אַז איך האָב באמת מקנא געוען
די נליקלעכע װואָס קענען דאָרט פאַרברענגען זייערע ואַקאַציעס,

אָבער צו דעם מוז מען האָבן אַ נאָר רייכע קעשענע .פון דעם קאַפּיטאַן
פון דער מאָטאָרשיף ,אויף וועלכער מיר זיינען געפאָרן ,האָב איך זיך דערוואוסט.
אַז דאָרט וואוינען ,ווען דער סעזאָן קומט אָן ,די רייכסטע מענטשן פון לאַנד.
אויף מיין פראַנע ,צי מע קאָן דאָ דינגען אַ קאַטעדזש ,האָט ער געענטפערט,
אַז מען קאָן ,אָבער אפילו פאַר דעם דאַרף מען זיין היפּש פאַרמענלעך .איבעריקנס,
האָט ער מיר געלאָזט וויסן ,אַז אויף אַ געוויסן אינדזל קומט צוזאַמען יעדן זומער
אַ נאַנצע קאַלאָניע פון קינסטלער ,אָבער זיי זיינען זייער רייך.
פאַרשטייט זיך ,אַז דעם געדאַנק צו מאַכן אויף לֵייק דזשאָרדזש מיין זומער-
היים ,האָב איך אויפן אָרט אויפגענעבן .איך מוז אָבער זאָגן ,אַז װען איינער
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וויל דווקא פאַרברענגען זיינע װאַקאַציעס ביים לייק דזשאָרדזש מוז ער ניט דווקא
פאאַרנעמען איינע פון די ווילעס אויף איינעם פון די הונדערטער אינדזלען זיינע,
מעבלירטן צימער
נאָר קאָן אין דעם דערפל לייק דזשאָרדזש קרינן גאַנץ ביליק א
מיט נאַנץ גוטע כאַרטש .נאָך דעם ,װוי מיר האָבן פאַרבראַכט אַ פּאַר שעה אויף
דער מאַטאָרשיף ,האָבן מיר זיך געפילט אַ ביס? הונגעריקלעך ,זיינען מיר אַרײן
אין קאַפע עפּעס צובֿייסן ,און אֶסור אויב עס װאָלט אונדז געקאָסט ביליקער אין

וועלכן עס איז מיטלמעסיקן רעסטאָראַן אין ניו-יאָרק ,וואו עס װאָלט זיכער גע-
פעלט אַזאַ ריינקייט און אַזאַ פריינדלעכקייט

און האַרציקײיט אין דער באַדינוֹנג,

און אַז עס איז שוין געקומען צו רייד ,װויל איך דאָ באַמערקן ,אַזן אויף
אונדזער נאַנצן וועג סיי אין די אַדיראָגדאַק בערג און סיי אין די גרינע בערג פון
דעם פּראַכטפולן װערמאָנט און סיי אין די בערגשייער הינלען -- ,דעם ועג
װאָס מיר האָבן גענומען פאָרנדיק צוריק נאָך ניו-יאָרק  --האָבן מיר דורכויס
באַגעגנט זיך מיט דעם פאַרלאַנג פֿאַר טוריסטן ,װאָס ווילן איבערשלאַפן אַ נאַכט
אָדער האָבן אַ מאָלצייט אין גלייכן געלט,
אין אָנהייב ,ווען מיר זיינען אַרױסנעפאָרן פון סאַראַטאָנאַ ,האָט אונדו
אַ ביסל געקוועלט די פראַנע ,וואו וועלן מיר עס היינט שלאָפן .מיר האָבן אָבער
באַלד אויסגעפונען ,אַז דאָס דאַרף זיין אונדזער לעצטע דאנה .אבי עס איז
ר דאָ מיט װאָס צו באַצאָלן ,װעט שוין אונדן קיין נאַכטלעגער ניט פעלן.
אָבער וועגן אונדזערע

פאַרשײידענע סטאַנציעס

פאַרשידענע

דערפאַרונגען

און באַגעגענישן

אויף די

װעל איך אפשר דערציילן אין אַ באַזונדערן אַרטיקל.

היינט וויל איך נאָר פאַרצייכענען צויי זאַכן ,װאָס האָבן אוֹיף אונדן געמאַכט
אַן איינדרוק ,פאָ-נדיק צום באַרימטן פייק פּלעסיד ,וואו ,װוי מען האָט מיר
איבערנעגעבן ,עס נייט צו נאָר זייער פריילעך ,ווען דער פעזאָן הייבט זיך אֶן.
און מיר האָבן אויף א מאָמענט ניט געצוייפלט אין דעם ,די נאַטור אַדום אין
וואונדערבאַר שיין ,און איר קענט דאָרט זיך אָפּנעבן צו וועלכן פאַרנענינן איר
ווילט נאָר אַליין ,זייט איר פאַרקאָכט אין קלעטערן אויף הויכע בערנ ,װאָס שפּאַרן
אָן אַזש אין די י װאָלקנם ,קענט איר עס; האָט איר אַ לוסטצו שיסן אַלערלײ חיות
און פייגלען ,קאָנט איר עס ,זיינען די געריכטע פינצטערע שיינע וועלדער צו אייער

אָנבאָט; וויפט איר נאָר ווערן אַ פישער און כאַפּן אַלֶערלֵיי פיש ,אין מהיכא-
תיתי; און אַז איד ווילט ,קענט איר שפילן נאָלף ,כאַפּן אַ טענצל ,בקיצור אַלע
פאַרגענינגנס ,נאָך אַ ,פאָרווערטס" קענט איר דאָרט ניט קריגן.
דעם

אָבער ניט דאָס בין איך אויסן .איך וי? אייך אין קורצן דערציילן פון
היי-וואמערפאל ,װאָס געפינט זיך עטלעכע מייל פון לייק פּלעסיד .דער

איינטריט קאָסט אין גאַנצן  82סענט .אָבער ,אויב עס איז אייך ניט זייער ענ;
אין קעשענע ,מענט איר עס אֶנקוֹקן ...,דאָס ואַסער פאַלט אַראָפּ אין אַ טיםן
אָפּנרונט ,פאַלט פון דער הייך פון אַ הונדערט אוֹן פופציק פוס און די פּאַנאָ-
ראַמע אין אַ מערקווערטיקע .פאַרשטייט זיך ,עס איז ניט צו פאַרגלײכן מיט
ניאַגאַראַדװאַסערפאַל ,אַבער דאָך איז עס ווערט צו זען ,נאָר װאָס עס האָט נעצוי

מ
ט יפ
שר
מיין אויפמערקזאַמקייט
עס האָט מיך געמאַכט
אין איינעם פון
װאַספער-שטראָמען פון
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אין יענעם פּלאֵץ ,איזן געווען בלוין אַ קלייניקייט ,אבער
|
זיך צו פאַרטראַכטן.
די ווינקלען פון דעם ואַסערפאַל באַגעגענען זיך שטאַרקע
צוויי באַזונדערע זייטן ,האָט עמיצער אויפן אָפּנרונט

אַריינגעװאָרפן עטלעכע קלעצער ,איז אינטערעסאַנט צו זען װי די קלעצער ואַרפן

זיך אין אַ צירקל פון אַ געוויסן שטה

און קענען זיך פון אָט דעם קריין ניט

אַרױסדרײען .אָט טוט זיי דער שטראָם אַ שטופ פון איין זייט ,און עס דאַכט זיך,
אַן אָט אָט שווימען זיי אַװעק וייט ,וייט ...קומט אָבער באַלד אונטער דער
שטראָם פון דער אַנדערער זייט און װאַרפט צוריק און אַזױ האַלטן די נעבעכ-
דיקע קלעצער אין איין דרייען זיך .איז בשעת מעשה מיר געקומען דער מאָדנער
געדאַנק אין קאָפּ; :אין עס אויך ניט אַזױי דער פאַל מיט אונדן ,אומגנליקלעכע
מענטשן-קינדער? דרייען מיר זיך ניט אין אצַירק? ,געשליידערט הין און צוריק

פון פאַרשיידענע שטראָמען ?
אויפן װעג צו לייק פּלעסיד קאָנט איר אויך זען
און זיינע אָנהענגער ,װאָס זיינען מיט  07יאָר צוריק
רעבעלן ,וויי? זיי ,מיט דזשאן ברוין אין דער שפּיץ
באָרער ענערגיע נעקעמפט פֿאַר דער אָפּשאַפונג פון

אין אַמעריקע,

דעם קבר פון דזשאן ברוין
אויפנעהאַננגען נעװאָרן וי
האָבן מיט אַזאַ וואונדער-
דער שווארצער שקלאפעריי

!

נעטראַכט האָב איך; אָט אַזױ איז עס שוין דער מזל פון אַלע פרייהייטס.
קעמפער ,.ביי זייער לעבן ווערן זיי פאַרפאָלנט און פאַרשטיינט .עס מוזן ערשט
קומען די ווייטערדיקע דורות ,װאָס זאָלן אָנערקענען און פאַרהייליקן זיי.
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קורצע

שמועסן אץ  גערעכטיקײטי

אַנאַרכיום
(סוטער

נאַװעמבער,

,9191

דער אַנאַרכיזם איז קעגן הערשאַפט ,װאָס ווערט אַרויפגעצוואונגען אויף
איינעם מיט געװאַלט .איז אָבער בשום אופן ניט קענן פירערשאַפט ,װאָס אין די
מערסטע פאַלן ,ווערט פרייוויליק אָנגענומען ,ווייל די מענטשן אָנערקענען ,אַו
דעד און דער איז פעאיקער פון זיי ,און זיי וועלן ציען נוצן פון דעם װאָס זיי
ויעפן זיך שטעלן אונטער זיין פירערשאַפט .ניט נאָר איז פירערשאַפט אין קעגני
זאין צום אַנאַרכיזם ,נאָר דאָס אין די סאַמע עסענץ פון אַנאַרכיזם ,ווען מיר
גייען הערן אַ רעדנער ,אָנערקענען מיר ,אַן אין אַ געוויסן פּרט קענען מיר פון
אים לערנען ,און אַזױי ווערט ער אונדזער פירער ,ווען מיר נייען צו איינעם זיך
באַראָטן ווענן אַ געוויסן ענין ,און נעמען אָן זיין עצה ,דערקלערן מיר דערמיט
די פירערשאַפט פון דעם דאָזיקן מענטשן .נייען מיר צו אַ דאָקטאָר ,און נעמען
אָן דאָס ,װאָס ער זאָגט אונדז ,מאַכן מיר אים אין דעם ענין פאַר אונדזער פירער.

אַזױ איז דאָס לעבן איצט ,און אַזױ װעט עס שטענדיק זיין ,און דעריבער איז
ניטאָ קיין דענקענדיקער אַנאַרכיסט ,ואָס דענקט און פילט אַנדערש .געוויס קען
עס פּאַסירן און עס פּאַסירט אויך אָפט ,אַז דער פירער מיסנרויכט דעם צוטרוי,
װאָס ווערט אים גענעבן אָבער דאָס קומט פון דעם ,װאָס סיי דער פירער און
סיי די געפירטע זיינען נאָך ניט נייסטיק און ניט מאָראַליש גענוג אַנטװיק?ט.
מיט דער ווייטערער אַנטװיקלונג פון די מענטשן װועט די פירערשאַפט זיין געוויס
פון אַ פיל פיינערער קװאַליטעט און זי װעט זיין אין דעם גייסט פון מער הער-

שאַפטסלאָזיקייט.

אַנאַרכיזם און פירערשאַפט
(42טער
די אַנאַרכיסטישע

יגי-- ,

)1291

טעאָריע שליסט ניט אויס דעם באַגריף פון פירערשאַפּט.

הערשער דורך געװאַלד  ---דאָס יע אָבער ניט קיין פירער װאָס די מענטשן
אָנערקענען פאַר אַזעלכן ,דער אַנאַרכיזם זאָגט ניט צוֹ די מענטשן :פאָלנט ניט

ש.
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יאַואָווסלי

װאָס אייער דאָקטאָר זאָגט אייך ,אָדער לאָזט ניט בויען אייערע הייזער ,אייערע
בריקן פוֹן אַרכיטעקטן ,פון אינזשעניערן ,לאָזט זיך ניט לערנען פון אָנערקענטע
לערער און פּראַפּעסאָרן .ניין ,דאָס װאָלט געווען אַן אומוזין .און דערפון װועט
איר שוין פאַרשטיין ,אַז אַנאַרכיזם שליסט בשום אופן ניט אויס דעם עלעמענט

פון פירערשאַפּט אין געזעלשאַפּטלעכן לעבן ,אויך איז עס ניט אמת ,אַז אַנאַר-
כיזם איז אַ װוידערשפּרוך צו אַרגאַניזאַציע .דער אַנאַרכיזם פּריידיקט א געזעל-
שאַפט ,אַן אָרגאַניזאַציע ,װאָס זאָל זיין געבויט פון אונטן אַרױף ,פון די שאַפּנדיקע
כוֹחות פון די נרויסע פאָלקסמאַסן ,אָבער ניט פון אויבן אַרונטער פון עטלעכע
אינטעליגענטן.

דיסציפּלין און זעלבסטדיסציפּלין
(בוטער

בי )9191 --

מיר האַלטן ניט פון אַ דיסציפּלין ,װאָס קומט פון דדויסן ,ואָס ווערט
אַרויפנעצואוננען פון איינעם אויפן צווייטן ,אָבער מיר האַלטן זייער פי? פון
זעלבפטדיסציפּלין וואו דער מענטש אַלֵיין קאַנטראָלירט זיך און פירט זיך אויף
גוט,

ווייל? ער פאַרשטייט,

אַז ווען ער פירט

זיך אויף

אַנדערש,

ואָלט

עס

אים

אַליין געשאַט .דערפאַר האַלטן מיר ניט פון אַן אַרדענונג אויף אַ מיטינג װאָס
ווערט געבראַכט דורך דעם כסרדרדיקן קלאַפּן פון פאָרזיצער מיטן האַמער ,מיר
האַלטן אָבער זייער פון אַזאַ מיטינג ,וואו דער האַמער ווערט זעלטן געברויכט
און דאָך פירן זיך די מיטנלידער אויף ,וי דענקנדיקע מענטשן דאַרפן; הערן,
הערן אויס איינע די אַנדערע ,שלאָגן ניט איבער אין מיטן די רייד ,וואַרטן מיט
געדולד אויף זייער ריי צו נעמען דאָס װאָרט; און האָט איינער געזאגט דאָס
זעלביקע ,װאָס ער האָט געװאָלט זאָגן ,דערקלערט ער ,אַזן מער האָט ער ניט
צוליב װאָס צו רעדן ,און נודעט ניט זיך און אַנדעדע גלאָט אומזיסט ,אזא מיטינג
פון זעלבפטדיסציפּלינירטע מענטשן שעצן מיר זייער הויך .מיר מוזן אָבער זאָגן
דעם אמת ,אַז דערווייל זיינען אַזעלבכע מיטיננען אַ זעלטנהייט און אין אַזא
פאֵל ,כדי דער מיטינג זאָל דאָך קענען אָנגעפירט ווערן און געבראַכט ווערן צו
אַ שלוס ,בלייבט נים קיין אַנדער זאַך וי די אָנווענדונג פון דיסציפּלין.

אינדאַ סטריאַלניק
(61טער

מאי-- ,

)9191

אינדאָסטריאַלניק ,מיר האַלטן ניט פון אַרױסנגיסן דאָס קינד צוזאַמען מיטן
שמוציקן װאַפער .און דערפאַר קענען מיר ניט איינשטימען מיט אייער רעואָ-
לוציע ,װאָס האָט וי איר ציל אַלִיץ פריער צוֹ צעברעכן און דערנאָך זיך נעמען
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'בויען ,איר קענט זיכער זיין ,אַן קאַפּיטאַל װאָלט זיך גאָרניט געוואונטשן קיין
בעסערע זאַך ,ואיַזאַ רעװאָלוציע אין דער אַרכעטער-באַװענונג .עס אין אמת
אַז עס פאָרמירט זיך אויס אַ געוויסע ביוראַקראַטיע ,װאָס קען ווערן אַ גרויסע /
(געפאַר פאַר דער אַרבעטער-באַוענונג .נו ,דאַרף מען קענען קעגן איר קעכפן.
אָבער פּונקט אַזא זאַך קען געמאַלט זיין אויך אין אַן אינדוסטריעלער יניאָן,
וואו די אַרבעטער האָבן ניט די נייטיקע ענערגניע און דעם נייטיקן שכל .דאָם
אייגענע איז מיט דעם געשריי ,איין גרויסע יוניאָן? .די איין גרויסע יוניאָן וועם
ניט קומען פון שרייען אין דער װועלט אַריין .עס מוז צוערשט אַריינדרינגען דאָס
באַוואוסטזיין כיים אַרבעטער פון איינע אוֹן די זעלביקע אינטערעסן ,ביי וועלכער
אַרבעט זיי זאָלן ניט זיין באַשעפטיקט ,דעמאָלט ווערט במילא די איין גרויסע יוניאָן
אַ ווירקלעכקייט; ביז דעמאָלט אין די גאַנצע מי פון אָבער און ווידער רעאָרגאַי
ניזירן גאַנין אומזיסט .דאָס אָבער דאַרפט איר ניט אויסטייטשן װי קעגנערשאפט
פון אונדזער זייט קענן וועלכע עס אין נייער שטרעמונג .נאָר איינפאַך ,מיר
האָבן ניט די פעאיקייט זיך מיטצורייסן דורך פראַזן ,מיר שטרעבן אַלץ צוֹ באַ-
טראַכטן אַזױ געלאָסן און איבערגעליינט ,וי ווייט עס איז נאָר מענלעך.

ד ע מ אַ קר א ט יע
(02טער

דעמאָק-אַטיע

איז געוויס ניט

יובי --

)9191

קיין אידעאַל

פאַר וועלכן

דער

אמת"פרייער

נייסט קען זיין זייער ענטוזיאַסטיש ,ווייל דער עצם פון דעמאָקראַטיע  ---איז
בּאָרט הערשאַפּט ,די הע-שאַפט פון דעם פאָלק ,פון דער גרויסער מאַסע .אָבער
זיכער איז דעמאַקראַטיע פיל העכער און בעסער ,וי די הערשאַפט פון איינעם
אדער פון א קליקע איבער אַלֶע .געוויס איז טיראַניע שלעכט אין יעדער פֿאָרעם,
אָבער פון דעסטוועגן װעט יעדער מענטש גיכער אויסקלייבן אָט די ,טיראַניע"
פון פאלק וי די טיראַניע פון איינעם און עס אין אַ גאַנץ קנאַפּער אונטערשייר,

צי אויב דער איינער איז א שלעכטער אָדער אַ נוטער ,אַ רעאַקציאָנער אָדער אַ

פּראָגרעפיווער מענטש ,די טיראַניע וװוערט דורך דעם אויף אַ האָר ניט בעסער.
אויס-
איד וועט געפינען אין באַקונינס ביכ? ,נאָט און דער שטאָט" עטלעכע
געצייכנטע זייטלעך וענן אָט דער הערשאַפט פון די חכמים ,פון די וויסנ-
שאַפטסלייט ,פון די װאָס האַלטן זיך באַרופן צוֹ הערשן איבער די מיליאַנען.
דאָרט איז באַקונין דער שטאַרקסטער פאַרטיידיקער פון דעמאַקראַטיע -- ,נאַ-
טירלעך אין דעם בעסטן זינען פון װאָרט --- ,ווייל אמתע קאַנסעקװענטע דע-
מאַקראַטיע איז דאָך די העכסטע פדייהייט ,װאָס איז מעגלעך אין אַ מענטשלעכער
געזעלשאַפבֿ.
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ד ע מ א ג אָג
(סוטערי נאָװעמבער )9191 --
דער אָנגענומענער טייטש פון דעם ואָרט דעמאַנאָג אין פאָלקס פאַרפירער,
|
די סימנים פון אַזא חברח-מאַן זיינען זייער איינפאַכע .נומער איינס;
ר האַלט אין איין מאַכן קאָמפּלימענטן דעם פאָלק .ער רעדט זיי איין,
אַז זייזיינען די גרעסטע חכמים ,די בעסטע ,די הייליקסטע ,אַן בעסער דאַרף
מען גאָרניט .איר ועט געפינען ,אַז דער דעמאַנאָג װעט קיין מאָל ניט װאָגן

אַרוױיסצוקומען און זאָגן דער מאַסע ,דעם ,מענטשן

פון אַ גאַנצער ואָך" ,דעם

אמת ,אַז ער איז אומנעבילדעט ,און אַז ער דאַרף זיך ערשט לערנען ,כדי צו
זיין באַרעכטיקט צוֹ פאַרנעמען דעם אױיבנאָן ,ניין ,ער זאָגט אים ,אַז ער איז דער
איינציקער יחסן ,און אַז עס איז גאָר ניטאָ אַזא זאַך ,װואָס ער קען ניט .נומער
צוויי :דער דעמאַנאָג שמייכלט צו די נדעבסטע ,נידעריקסטע אינסטינקטן פֿון
דער גרויער מאַסע און אויף אַזאַ אופן פאַרפירט ער זי .נומער דריי :ווען גייטיס,
זאָגט ער איר צו אַלערלֵיי גליקן ,װאָס זיינען אָפּט ניט מער ,װוי דעם טרוים .פון
אַ קראַנקער פאַנטאַזיע .דאָס זיינען עטלעכע כאַראַקטער-שטדיכן פון דעם דעמאַנאָג
פון אַלֶע צייטן ,פון די עלטסטע ביז צו אונדזער איצטיקער צייט ,און דאָס אין
באמת דאָס טרויעריקסטע .עס ווייזט ,אַז ניט אַכטנדיק אוֹיף דעם ,ואָס דער
המון איז אַזױ אָפט אָפּגענאַרט און טאַרפירט געװאָרן ,ואָס דאָס האָט אים
נעדאַרפט שוין מאַכן גאנץ פארזיכטיק קעגן דעם אָפּנאַרער ,דעם שווינדלער ,דאָך
וועדט עד תמיד אויף דאָס ניי אָפּגענאַרט און פאַרפירט,

קאַנסערװאטיזם ביי די ראַדיקאַלן
(בּוטער אַפּריל )3291 --
8
די שטער-גייסטער אין אונדזערע יניאָנס.
מיר האָבן אָפט אין דער ,גערעכטיקייט"

לינקע" ,אויף די ,רעװאַלוציאָנערן"...

אָננגעוויזן אויף די אַזױי גערופענע

וי ניט קיין ווינטשנסווערטע

עלע-

מענטן אין דער יוניאָן; עלעמענטן ,װאָס אין זייער ברויזנדיקער היציקייט זיינען
גרייט אויסצוגיסן דאָס שמוציקע װאַנע-װאַסער צוזאַמען מיטן קינד; ואָס כרענ-
גען אָפּט אַריין אין יוניאָן פראַגעס ,װאָס קענען נאָר אָנמאַכן מחלוקתן ..,צע-
שפּאַלטן

די

נייטיקע

אייניקייט.

די עלעמענטן זיינען אָבער ניט די איינציקע װאָס שטערן דער נאטירלעכעד
אַנטװיקלונג פון דער יוניאָן .עס אין דאָ נאָך אַן עלעמענט אין דער יוניאָן ,װאָס
איז פּונקט דער היפּוך פון דעם דערמאַנטן ,און איז פּונקט אַזױ שעדלעך פאַ-
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דער יוניאָן ,אויב ניט נאָך מער ,פּונקט וי דער ערשטער דערמאַנטער עלעמענט
וויל אַלין ענדערן ,אַלץ איבערמאַכן ,אַפילן ווען מע זאָל מוזן אלץ צעשטערן,
אַזױ איז דער צוייטער עלעמענט איינגעשפּאַרט קאָנסערװאַטיו .יעדער נייער
פרישער װוינט װאָס טוט אַ בלאָז אין דער יוניאָן אין פאַר אים סם-המות .דֶער
דאָזיקער עלעמענט ווייל? עד האָט געהאַָט דאָס גליק צו זיין אפשר איינער פון
ראשונים ,װאָס האָבן זיך אין יוניאָן אָנגעשלאָסן ,האַלט זיך פאַר אַ געװאַלדיקן
יחסן ,פאַר אַן אויסדערוויילטן .מע קען זיך נאָרניט אוױיסצאָלן פון אים פאַר דעם
דאָזיקן צופאַל  ...מיר רופן צו אייך אַװעקצואװאַרפן דעם פּוסטן נאַרישן שטאָלץ,
װאָס איר האָט אַמאָל נעטאָן ,נאָר איינזען ,אַן כדי א יוניאָן זאָל עקזיסטירן און
אַנטװויקלען זיך ,קען זי ניט לעבן כסדר מיט דעם אַמאָליקן ,נאָר זי מוז זיך
אַלע מאָל באַנײיען .קענט איר מיטגיין מיט דער צייט ,מיט די נייע שטרעמוננען,
פאַרשטיין זיי ,סימפּאַטיזירן מיט זיי ,געבן זיי די נייטיקע דערמונטערוננ ,העלפן
זֵיי  ---איז וואוי? און גוט .קענט איר עס אָבער ניט ,אין עס אייער פליכט אָפּצו-
{ טרעטן אין אַ זייט און לאָזן די לעבעדיקע ,די יונגע כוחות טאָן די נייטיקע אַרבעט,

ב
פטער

,דער קאַנסערװאַטיזם

פון אונדזערע

--
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דעצעמבער

ראַדיקאַלן" .מיר האָפן ,אם

ירצה

השם

צו באַװייזן מיט אומבאַשטרײיכטבאַרע פאַקטן אַז דווקא אונדזערע אַזױי גערופענע
ראַדיקאַלן זיינען אין אייניקע הינזיכטן זייער הינטערשטעליק אין דעם פרט פון
פרייען דענקען און פאַרשטײן; מיר האָפן צו באַװײזן ,אַז זייער ראַדיקאַליזם אין
שטאַרק פאַרשימלט און פאַרשטיינערט .אַז זיי האָבן זייער שולחן-ערוך ,פון וועלכן
זיי האָבן מורא אָפּצואוײיכן אויף דער ברייט פון אַ האָר ,פּונקט וי דער פרומער,
אמת-נלויביקער ייד .,מיר וועלן באַווייזן ,אַז אין דער הינזיכט פון פיינדשאַפט
צום זעלבשטענדיקן דענקער ,פון צו קוקן די פאַקטן פון לעבן נלייך אין פּנים,
איז דער פרומער ,נלייביקער ייד אָדער קריסט און דער פרומער גלייביקער ראַ-
דיקאַל ענלעך איינער צום אַנדערן ,וי צוויי טראָפּנס װאַסער.

1מער
2

סעפּטעמבער

--
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צו די טויטע ,כאָטש אויסערלעך זעען זיי אויס גאַנץ לעבעדיק ,געהערן די
וואָס מיינען ,אַז דאָס העכסטע האָבן זיי שוין דערגרייכט ,אַז ווייטער גיין אין
ניטאָ וואוהין; אַז זיי קענען שוין אַלץ ,ווייסן שוין אַלְץ .פאַר דעם סאָרט מענטשן
איז ניטאָ מער קיין אַנטװיקלוננ ,קיין װאַקסן.

וענלע
רע
פּ

כ עס
2ער

מיר

האַלטן פאַר נייטיק

צוֹ מאַכן פאַלגנדיקע

סאי

--

,2291

דערקלערונג:

מים יאַנאָוסקי איז אַ פולשטענדיק דערװאַקסענער מענטש.

מיט איר

איינענעם ווילן און אייגענע איבערציינוננען; און איז אַזוױי דערצוינן געװאָרן
אַז זי זאָל האָבן אייגענע איבערציינונגען ,אַפילו ווען זיי זיינען פּונקט להיפּוך
פון די איבערציינונגען פון אירע עלטערן ,דערפאַר ווען מיס יאַנאָװסקי װאָלט
אַפילן געגלייבט ,אַז זי דאַרף חתונה האָבן כדת משה וישראל ,װאָלטן מיר איר
ניט געשטערט און ניט געװאָלט שטערן ,וייל מיר נלייבן אַז לויט אונדזערע
איבערציינונגען ,האָבן מיר ניט קיין רעכט דערצו ,אָבער מיס יאַנאָוסקי האָט ניט
חתונה געהאַט אויף אַזאַ אופן ,נאָר זי האָט פאַרלאַנגט ,אַז איר פאַראייניקונג
מיט איר לעבנס-חבר זאָל ווערן רעקאָרדירט ,אנַאַרישער אָדער אקַלונער פאַרלאַננ,

אָבער אַזױ האָט זי געװאָלט .און דערפאַר אין זי אַװעק צוֹ אונדזער אַלטן פריינד
פּענקין (דער ריכטער) ,װאָס האָט געהאלטן זייער אַ שיינע ,האַרציקע רעדע און
זיין קלוירק (סעקדעטאַר) האָט ער געהייסן פאַרשרייבן עס ,אַז די און די און ער
און דער האָבן באַשלאָסן צו פאַראייניקן זייער שיקזאַל און פּרובירן לעבן צוזאַמען,
אַנשטאָט באַזונדער .מיר זעען אין דעם ניט קיין פאַרגװאַלדיקונג פון אונדזערע
פּרינציפן...

ווענן

איינעם
31טער

יי

--
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און ווען מיר װאָלטן יאַ געוואוסט ,ואָלטן מיר עס דען אייך געזאָגט ? עס
איז צו שטוינען ,װאָס קען אַ מאָל איינפאַלן צוֹ פרעגן .פאַראַן זאַכן פון א גאנן
פּריוואַטן כאַראַקטער ,װאָס אַ מענטש מיט דעם מינדסטן נעפיל פון אָנשטענ-
'
יקייט דאַרף גאָרניט וועלן וויסן ,אויב מע זאָנט עס אים אַלֵיין ניט.
יאָ ,מיר האָבן אים געקענט מיט יאָרן צוריק ,ער האָט אויף אונרז דעמאָלט
;עמאַכט זייער אַ גוטן איינדרוק ,אַן איינדרוק פון אַן אמת יידישן ,נוטהאַרציקן

יענטשן .אָבער עס אין שוין אַ שיין ביס? יאָרן ,וי מיר האָבן גאָרניט געהערט

1
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זיך

פון אים ,מיר ווייסן ניט ,וואו ער איז ,און סיט װאָס ער באַשעפטיקט
און פאָלנלעך קענען מיר איצט וועגן אים קיין ריכטיקע מיינוגג נים געבן.
ער איז נאָך אלץ פאַר אונדז אַ שטיק? רעטעניש .ער ענדערט זיך ניט נאָר
פון טאָג צו טאָג און שעה צו שעה ,באַצײיכענען אים אָבער וי כאַראַקטערלאָז
קען מען ניט ,ווייל אין אַ סך פאַלן האָט ער אַרױסגעװיזן אַ שטאַרקן ווילן .אָפט
האָט ער דעם מוט זיך צו שטעלן קעגן דער עפנטלעכער מיינונג .זיכער ,אַז דאָס
קען ניט טאָן אַ מענטש אָן כאַראַקטער .װאָס זשע איז פאָרט מיט אים דער מער ?
אָט דאָס אין טאַקע די פראַנע ,װאָס מיר שטעלן זיך אָפט ,און האָבן נאָך ניט
געפונען קיין ענטפער .עס פעלט אונדז ,פּשוט ,דער שליס? צו אַזאַ סאָרט נאַטוֹר.

ליבע
פּטער

סעפּטעמבער

--
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טייל מיינען ,אַז ליבע אין עפּעס ,װאָס איז אַזױי דערהויבן ,אַזױי גרוים,
אַזױי שיין ,אַן מע קען גאָר מיט ווערטער ניט אויסדריקן ,און אַזן אומזיסט אין
געווען די מי פון אַלֶע פּאָעטן פון אַלֶע צייטן דאָס צו טאָן ,אַנדערע מיינען ,אַז
די כּאָעטן האָבן די נאַנצע נעשיכטע שטאַרק איבערטריבן ,אַז ,ווען ניט זיי,
װאָלטן מענטשן זיך פיל ווייניקער געפּלאָנט .זיי באַשולדיסן זיי ,אַז זיי מיט זייערע
פאנטאסטישע שילדערונגען האָבן עס צערייצט די מענטשלעכע פאַנטאַזיע ,און
אַז עס איז גאר ניטאָ אָט די ליבע ,װאָס זיי שילדערן אין אַזעלכע שיינע הימלשע
פאַרבן ,פאַראַן ווידער אַנדערע ,װאָס באַטראַכטן עס פאַר אַן איבערנאַנגס-קראַנק"
הייט ,און אונדז דוכט זיך ,אַז יעדער מענטש האָט וװעגן דעם זיין איינענע
מיינונג ,זיין איינענע פאָרשטעלונג ,דעריבער ,מוזן מיר זיך אָפּזאָנן אייך צו געבן
אַ דערקלערונג װאָס עס אין ליבע אין אַלגעמײן ,נאָר אונדז דאַכט זיך ,אַז אויב
איר ווייסט ווירקלעך ניט ,װאָס דאָס איז ,און אויב איר האָט אָט דאָס ,װאָס מען
רופט ליבע ,גוט אָדער שלעבכט ,קיין מאָל ניט געפילט ,זיינען מיר ,דעם אמת
נעזאָגט ,ניט נאָר אייך מקנא ,נאָר מיר באַדױערן אייך פוֹן גאַנצן האַרצן .ניט
וויסנדיק דאָס געשמאַקסטע ,דאָס ביטערסטע ,דאָס העכסטע ,דאָס ויסטע ,דאָס
שמערצלעכסטע ,װאָס ניט דעם לעבן זיין רייץ און זיין זינען.

אונדוער

ויג
סטער יאַואַר .2291 ---

עס אין כמעט וי אַ חילול-השם צו ועלן אַנאַליזירן ,צענלידערן אין פאַר-
שיידענע טיילן די גרויסע ,די דערהויבענע קלאָוקמאַכער-דראַמע װאָס האָט זיך
אָפּגעשפּילט אין משך פון ניין װאָכן אין די פאַראײיניקטע שטאַטן ,דער העלד פון
וועלכער איז נגעווען די גרויסע ,אינטערנעשאָנאַל פיידיס גאַרמענט ואוירקער
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יי

יאַנאָווסלי

יוניאָן" .אונדז דוכט זיך ,אַז דאָס ואָס האָט פּאַסירט אין די װאָכן איז אַזוי
שיין ,אַזױ פיל מיט אמתער פּאָעזיע ,אַז זי קען נאָר באַזונגען אָבער ניט דערציילט
ווערן ,און קיין מאָל האָבן מיר אַזױ ניט מקנא געווען דעם פּאָעט ,וי איצט .וואן
נעמט מען די נאָלדענע ווערטער ,די שיינע גרויסע בילדערשפּראַך כדי איבער-
צוגעבן דעם יובל ,די פרייד ,דעם געזאַנג און דאָס פידל-שפּילן פון אונדזער
האַרץ ? אונדז דוכט זיך איצט ,אַזױ װי די נאַנצע וועלט װאָלט געווען א נך-עדן,
וואו עס ואַקסן די טייערסטע פרוכטביימער אוֹן וואו עס בליען די שענסטע
בלומען; וואו דער הימל איז בלוי אָן דעם מינדסטן װאָלקנדל; וואו אַלץ אין
איינגעטונקט אין דעם גאָלדענעם גלאַנץ פון פרייד און גליק ,טאָ װוי קען אָט דער
נעפיל איבערגעגעבן ווערן אין אונדזער אָרעמען פּראָסטן לשון? אָבער בין עס
וועט קומען דער גרויסער זינגער ,װאָס װעט איבערגעבן די גאנצע שיינקייט און
צויבער פון דעם דאָזיקן קאַמף ,וועלן אונדזערע גרויסע קעמפער פוזן דערוייל
נעמען פאַר לִיב אונדזער שװאַכע ,בלאַסע פּראָבע אַרויסצוברעננען דעם זין ,דעם
געדאַנק ,דעם באַטייט פון דעם דאָזיקן טיטאַנען-קאַמף,
מכינות

אויף

דער

גערעכטיקייט"

פוטער

אויגוסט

--
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אַ מאָדנער מענטש .זייט איר ,אייער בריוול איז פול מיט זידלעריי ,און אין
דער זעלביקער צייט בעט אויר זיך ,אַז מיר זאָלן אייך ניט זידלען .איר זאַנט

אונדז למשל ,אַז מיר פאַרשטײען

ניט אונדזער אויפגאַבע אַלס רעדאַקטאָר ,אַז

מיר גיבן לייענער נאַרישקײיטן צוי לייענען ,אַנשטאָט עפּעס רעכטס ,און איר מיינט
אַז דאָס דאַרף אונדז ניט פֿאַרדריסן .געוויס װאָלט עס אונדן ניט געאַרט ,וען
מיר פילן ניט די פולסטע אַכטונג צו אונדוערע לייענער .מיר װאָלטן זיך געטראַכט;
מאַלע װאָס די נאַראָנים פּלאַפּלען ,אָבער אַזױ װי מיר טראַכטן ניט אַזױ ,פאַר-
דריסט עס אונדז ,האָט איר געטראַכט ועגן דעם ווען איר האָט אונדז געגעבן
אייער לעקציע ? נו ,מירי ווייסן ניט וי מיט אַנדערע לייענער פון דער ,גערעכב-
טיקייט" ,אָבער װאָס עס איז שייך אייך ,זיינען מיר זיכער ,אַז מער וי דעם

ראָמאַן און די אַנדערע לייכטע ,נאַרישקייטן? לייענט איר ניט ,אַניט װאָלְט איר
,ווערע
דאָך געוואוסט ,אַז גראָד אָט די ש

טייל ,נערעכטיקייט".

פּראָבלעמען ניבן מיר אפ דעם גרעסטן

הייבט נאָר אָן צו לייענען אַלץ אין דער ,גערעכטיקייט"

און עס װועט אייך ווערן ליכטיק אין די אויגן ,גאָר אַ פולע װאָס איר ווייסט ניט,
וועט איר אנהייבן צו באַגרייפן ,מיר ,פון אונדזער זייט ,כאָטש עס אין שווער
פאַר אונדז זיך זעלבסט צו לויבן ,האַלטן אַז די ג,ערעכטיקייט? איז איינע פון
די בעסטע צייטונגען ,װאָס איז ווען דערשינען אין יידיש ,און דער װאָס ויפ
נאָר ,קען זייער פיל לערנען פון איר ,אַפילו די ,נאַרישקײטן? אַרינגערעכנט.
װאָס שייך אייער פאָרוואורף ,אַז מיר ענטפערן פון אויבן אַראָפּ ,אין ער
ווירקלעך אַן אומפאַרדינטער .װוי קען מען שמועסן מיט איינעם פון אויבן אַראָפּ?
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מע שמועסט מיט איינעם ,וועמען מע האַלט אויף אַ האָר ניט נידעריקער פון זִיךְ
און דאָס איז ווירקלעך דער אמתער כאַראַקטער פון אונדזערע שמועסן,
איר האָט זייער גוט געטאָן ,שרייבנדיק אונדן אייער מיינונג וװענן דער
ג,ערעכטיקייט" .עס מאַכט ניט אויס װאָס איר זייט ניט קיין שרייבער ,אָבער א פֿיי-
ענער זייט איר דאָך ,און איר האָט דאָך אַ מיינונג ,װאָס גוט איז און װאָס שלעבט,
טאָ פאַרװאָס עס ניט אַרױסזאָנן? נראָד איז אייער מיינוננ אַ גינציקע ,אָבער
אונדז װאָלט געווען פּונקט אַזױי ליב צו הערן פון די לייענער ואָס געפינען

חסרונות אין דער צייטונג .מיר נאָרן צו הערן אַן אָפּרוף ,ניט קיין קאָמפּלימענטן.
! מיט די זיינען מיר שוין איבערגעזעטיקט ,וי איר שרייבט עס גאַנץ ריכטיק ,אָבער
יעדנפאַלס אַן אֶפּרוֹף .זאָל דער רעדאַקטאָר פילן ,אַז ער רעדט ניט צו טויבע
און שטומע .זאָלן דאָסק אויך פילן אַלֶע אונדזערע שרייבער ,און דאָס גופא וועט
אַרויסרופן פון זיי דאָס סאַמע בעסטע ,װאָס אין דאָ אין זיי .אַ האַרציקן דאַנק
אייך פאַר אייער באַנריסונג ,איבערהויפּט פאַר ערשט דעמאָלט וען איר האָט
איבערגעלייענט אַ פּאַר נומערן און געקומען צו דער איבערציינונג ,אַז די צייטונג

איז ווערט באַנריסט צו ווערן,

|

ו{1טער

|

פעברואָר

---
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האָט נאָר ניט קיין מורא .דער איינציקער באַלעבאָס אין דער גערעכטיקייט
איז דער רעדאַקטאָר .,ער װאָלט ניט אָנגענומען קיין מאָל די שטעלע ,וען ער
װאָלט ניט געקענט האָבן די פולע פרייהייט אויסצודריקן אוֹן פאַרטײידיקן גאַנץ
פריי װואָס ער דענקט אַז עס איז נאָר וויכטיק ...פאר דער אַרבעטער-באַװעגונג
בכלל .ניט נאָר איז דער רעדאַקטאָר פריי ,נאָר אויך יעדער ,װאָס האָט אַ מיינונג,
און קען מער אָדער ווייניקער אויסדריקן און פאַרטײידיקן זי ,קען פראנק און פריי
באַנוצן זיך מיט די שפּאַלטן אין ,גערעכטיקייט" ,דאָס װאָס איר האָט געהערט
מענטשן ריירן ,דאָס איז געפּלאַפּלט .זיי ווייסן ניט פון זייערע הענט און מיס.
|
אָט אבי זיי דרייען מיט די צינגער,

וועגן ליטעראָרישע ענינים
א
2טער יי .2291 --
,איבערגעלייענט אייער בריוול ,װי אוֹיך דעם צוגעשיקטן אויסשניט--ש.
נינערם
אַזױ גערופענע קריטיק .מיר זאָגן אַזױ גערופענע מיט אַ ספּעציעלער כוונח.
עס איז נים קיין קריטיק ,נאָר אַ ווילדע אַטאַקע .װאָס זיינען געווען די מאָטיוון
זיינע ,ווייסן מיר ניט .אָבער די אַטאַקע איז ווירקלעך אַ ווילדע .ער טשעפּעט זיך
צו
ווערטער ,צו אַ פּאַר אויסדרוקן ,כאָטש ער מוז וויסן ,אַז די פּאַר ווערטער ,זי
ע
ט
ל
ע
כ
ע
ז
א
ַ
צן ,װאָס ער שטשאָבעט צוזאַמען ,באַװייזן נאָך גאָרניט צי איר האָט

סטיפ ,צי נים .מערקט אייך ,עס איז דאָ ניט די פראַנע װעגן דעם ,צי ש .נינער

איז גע
רעכט מים זיין מיינונג  --אָבער דאַן אין עס זיין פליכט צו באַװײיזן ,צו
באַגרינדן

זִי .ער טאָר

ניט

פאַרלאַננען,

אַז דער

לייענער

זאָל אים

נלייבן

אויפן

װא
ָרט .דערפאַר איז די אַזױ גערופענע קריטיק באמת סקאַנדאַליען ,אַ שטיק
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ביו איצט...
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אַזאַ אַרבעט װאָלט זיך אפשר געפּאַסט פאַר אַ צעניאָריקן יינגל .זיין יונגקייט
װואָלט מכפּר
געווען אויף זיין אומגעלומפּערטקײיט און אויף זיין נעמען זיך צו
זאַכן ,פאַר
וועלכע ער אין אומפעאיק .אָבער וי פּאַסט זיך עס פאַר אַ דער-
װאָקסעג
עם מענטשן ? אַ דערװואַקסענער מענטש  --אויב ער ויל ניט אַרײנ-
גערעכנט
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דעם ,װאָס איר פאַרלאַנגט,

אַז מיר זאָלן אייך ניט אורטיילן שטרענג .און שרייבט זיך נאָך אונטער ,אייער

ודפּ

ט ר יפ טמ }

פאַרערער" .אַז יאָ געערט ווערן ,ווילן מיר פון מענטשן ,װאָס פאַרשטײען אַליין
װאָס זיי טוען און קענען אונטערשיידן פון גוט בין שלעכט .מיט אַן אַנדער
פאָרט פאַרערערשאַפט אין ניטאָ ואָס זיך צו באַרימעף

5טער
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אייער משה חיים איז אַן אָנגעבלאָזענער שטרויזאַק .ער האָט דאָך אין זיך
ניט קיין אָטעם פון לעבן ,אפילו ווען אַזאַ בריאה װאָלט ערגעץ געלעבט ,אין
ועמען קען ער אינטערעסירן? געוויס האָבן גרויסע שרייבער געהאָט העלדן
אידיאָטן? און אויך אַלערלײ קליינינקע מענטשן ,אָבער זיי האָבן פאַרשטאַנען
אונדז צו ווייזן ,אַז אין די אידיאָטן אין דאָ זייער פיל גייסט ,און גאָר אָפט מער
גייסט וי ביי די ,װאָס זיינען פאַררעכנט פאַר ניט קיין אידיאָטן ,ביי אייך אָבע-
פאַרלירט דער מענטש זיין מענטשלעכקייט ,זיין מענטשלעכע פיזיאָנאָמיע ,און עס

קומט אַרויס אַ פאַרזעעניש ,ניין ,עס קען ניט פאַרעמנטלעכט ווערן ,יע ,די מלאכה
פון שרייבן קענט איר אַ ביסל ,אָבער דאָס אין נאָך ווייט ניט גענוג צו שרייבן
אזעלכע זאַכן,

פטער

מאַי --
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איר זייט אַ ייד אַן עקשן ,איר וװועט אָבער דערמיט נאָרניט אויספירן .מיר
קענען אונדזער האַנדלונג בנונע צו אייער שרייבן ניט ענדערן .אַן עס טוינ ניט,
קען עס בשום אופן ניט פאַרעפנטלעכט וערן .אונדזער עצה איז ,אַנשטאָט אונדן
צו שיקן אייערע זאַכן יעדע ואָך ,קלייבט זיי ביי זיך עטלעכע חדשים ,שיקט זיי
דעמאָלט צו ,און מיר װעלן עס אָפּפּטרן מיט איין מאָל ,יאָ ,איר װעט אונדן שׁוין

מער ניט באַאומרואיקן ?

|אַ

װאָרט אין צײט
דאַבינדדאַנאָט מאַנאַר

(,פּאָרװערטס"
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שווער צו פאַרשטיין אונדזערע גרויסע גייסטער.
ראַבינדראַנאַט טאַנאָר ,דער ענגליש-אינדישער פּאָעט ,האָט די טעג אין אֵן
אינטערוויו אַרױסגעזאָנט דעם געדאַנק ,אַז אייראָפּע קאָן ניט דערװואַרטן קיין הילף
פון אַמעריקע אין די צרות אירע ,אין וועלכע זי טרינקט זיך ,אַמעריקע איז צו רייך.
בין איך ניט אין אַלץ מסכים מיט אים ,װאָס ער האָט געהאַלטן פאַר נייטיק
צוֹ זאָנן אין זיין אינטערוויו אין פלאָרענץ ,איטאַליע ,וואו ער געפינט זיך ערשט
אויף דער פּערזענלעכער איינלאַדונג פוֹן מוסאָליני ,אָבער דאָס אין אין דעם
מאַמענט ניט אַזױ וויכטיק ,איך קאָן אָבער ניט פאַרשטיין ,װי אַזױ א מענטש,
װאָס רעדט אַזױי גרויס און שיין ,האָט געקאַנט אָננעמען די איינלאַדונג פון אַ

מוסאָליני.

|

|

ער זאָנט למשל ,אין זיין אינטערוויו ,אַז ,אַמעריקע
אינדיע ,וי דער אמת איז ,זיינען אונטער אַ פרעמדער
זיינען פרייע מענטשן ,פיל פרייערע ,װוי די אַמעריקאַנער?.

אין ניט פריי .מיר אין
הערשאַפט ,אָבער מיר

און דאָס אַלץ האָט ער געקאַנט זאָגן ווענן אַמעריקע,

זייענדיק אין דעם

מוסאַליני-לאַנד ,וואו יעדעס ברעק? פרייהייט ווערט איינפאַך געטראָטן מיט די
פיס און האָט קיין איינציקן װאָרט פון טאַדל ,שוין ניט ריידנדיק פון פאַרדאַמונג,
ניט געפונען

פאַר דעם

איטאַליענישן

טיראַן.

ווירקלעך

שווער צפואַרשטיין

אָפט

מאָל אונדזערע נרויס גייסטער.

וועגן סיר

אָליוװער לאָדוש און זייך קענען
מיט טויטע
(,פאָרװערטס"
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איך מיין אַז אונדזער סאַמע העכסטע אויפנאַבע איצטער איז צו לערנען צ
פאַרשטיין זיך צוזאַמענרײידן צווישן זיך ,לעבעדיקע מענטשן ,אַזױ אַז סיר זאָלן
פאַרשפּאָרן צוליב אַלערלײי מיספאַרשטענדענישן מאַכן אויך די אַנדערע פאַר מתים.
און ערשט דעמאָלט ,ווען מיר ונֶעלן דערגרייכן די הויכע מדרנה פוֹן צאַ-
מענריידן זיך צווישן זיך זעלבסט ,ערשט דעמאָלט וװעלן מיר ,אפשר ,מעגן
!יך דערלויבן דאָס פאַרגענינן צו מאַכן עקספּערימענטן אויף צוזאַמענריידן זיך
ז

,עסערער וועלט".
מיט די װאָס האָבן אונדז פאַרלאָזן און זיינען אַװעק אין אַ ב

אין

בריווקאַסטן

וועגן קונסט סאר אט טא האר א

וועגן דעמאַגאַגיע יד

זש

שש

א א

דער ,פאַ"ש"

א קאר א א

א א א 2

טייטש די די די די יה

ליטעראַטן? חחד חט היח היח ששח היה היה יה חי ייה היח זי ==

== 948

נאָכװאָרט - -- --י ריט טיט יט א א א שי עה

כל חמינים יידן
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די ,פאַ"ש" איז אַ צייטונג ,װאָס ווערט אַרױיסגענעבן אין יידיש .זי אַפּעלירט
צו מענטשן ,װאָס לייענען יידיש ,וי זאָל זיך די ,פאַ"ש" פאַרהאַלטן צום ייך ?
דער ענטפער

איז ,דאַכט זיך ,לייכט:

יידישע אינטערעסן?

רעדן ,שרייבן

זיינען דאָ אַזעלכע סתם

דאָ אַזאַ זאַך װי אַ ,סתם ייד" ?

ווענן יידישע

אינטערעסן.

יידישע אינטערעסן?
יו

אין
|

און די ,פאַ"ש" האָט געענטפערט :ניין ,אַזאַ נפש איז ניטאָ ,דער סתם ייד
איז ,וי מיין פריינד ד"ר זשיטלאָווסקי דריקט זיך אויס וועגן דעם פתם-מענטש,
אַ גלאָמפּ מיט צוויי אויגן ,אָבער ניט קיין לעבעדיקער נפש .עס זיינען דאָ יידן
און יידן ,און די ,פאַ"ש? װועט באַהאַנדלען יעדן ייד אינדיוידועל לויט זיין
פֿאַרדינסט .דער ייד ,דער שאַכער-מאַכער דער פּאַראַזיט ,דער עקספּלאַאַטאַטאָר,
דער גאָטס-נגב ,דער אוינן-גלאָצער  --קיין רחמנות אויף אים .אַטאקירט זאָל ער
ווערן אַזױ שטאַרק ,װוי מיר קענען נאָר,
דער ייד ,דער פאַרבלענדטעד ,דער פאַרפירטער ,דער װאָס איז ביז איבערן
קאָפּ אין פאַראורטיילן ,אין נארישע ,אַלטע מנהנים .אַזוי דאָס זיי דערטרינקען
זיין גאַנצע אינדיװידואַליטעט ,דער זאָל פון אונדן מיט מילדקייט ,מיט פריינך-

לעכקייט גענומען ווערן פאַרן האַנט און געלערנט ווערן זעלבשטענדיק צו האַנדלען,
צו דענקען מיט זיין איינענעם קאָפּ און צו שטיין אויף זיינע איינענע פיס ,אַזוי
סתם א ייד" ,נאָר אַ ייד מיט זיין איינענעם פּנים ,מיט זיין
אַז ער זאָל ניט זיין ,
אייגענעם קאָפּ אויף די פּלייצעס .עס זיינען דאָ ענינים ,ואס אינטערעסירן אים
וי אַ מענטשן פון אַ געוויסער ראַסע? מיר װעלן אים העלפן זיך פונאנדערצו"
קלייבן אין זיי .זאָל ער אַליין פאַר זיך באַשטימען ,צי אָט די און אָט די באַ-
וועגונג איז אַזעלכע ,מיט וועלכער ער סימפּאַטיזירט מיטן גאַנצן האַרצן .אָדער
צי אין זי נאָר אַן אָנגעבלאָזענע דורך דעם שיין ריידן און שרייבן פוֹן זיין רבין.
פוֹן זיין פירער ,פון אַן אַנדערן.
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אייך דער גלויבן ,אַז קונסט אין אַ

פּאַקטאָר פון ציוויליזאציע און פּראָגרעס .איר זייט ניט דער איינציקער .מע קען
מיט אייך אויך מסכים זיין ,אַז אַ סטאַטוע אָדער אַ בילד האָט נאָך דערוייל

קיינעם ניט נעמאַכט פאַר קיין רעװאָלוציאָנער ,אָבער צוליב דעם איז נאָך די
קונסט ניט פּסול ,איין זאַך איז דאָך זיכער ,אַז וועלכער עס איז קונסט-קעגנשטאַנד
אין דער אויסדרוק פוֹן אַ באַזונדער שטאַרקן פילן און דענקען פון וועמען עס
אין ,אין דאָס אַלֵיין שוין ניט גענוג ? מיר געהערן

,קונסט צוליב קונסט",
ווען עס דריקט אַפילו
פֿאַר דער האַרמאָניע,
אין אים ,איבעריקנס,
װאָלוציאָנערן געדאַנק,
(מאָלער)

געדאַנק,

פון
ניט
פאַר
האָט
װוי

װערעשטשאַגין,

ניט צו די װאָס האַלטן פון

דעסטוועגן קענען מיר גאַנץ גוט באַואונדערן אַ בילד,
אויס א רעװאַלוציאָנערן געדאַנק ,פאַר זיין שיינקייט,
דעם הויכן פאַנטאַסטישן שוואונג ,װאָס געפינם זיך.
קונסט אויך צו זאָגן אויף דער אַנטװיקלונג פון רע-
צום ביישפּיל ,די מלחמה-בילדער פון דעם גרויסן
האָבן

זייער פיל ביינעטראָנן

צו

דעם

אַנט-מלחמה

מדאעַנאָניע
ידי

(פּטער אויגוסט
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ד .גראָדסקי.

עס זיינען דאָ מאַמענטן אין דער אַרבעטער-באַװענונג ,ווען עס איז פּשוטער
פאַרראַט ,די ריינסטע דעמאַנאַניע ,איינצושטימען אין דעם היסטערישן געפּילדער
פוֹן דער מאַסע .מיר נלייבן גאָרניט אין דעם ,אַז די שטימע פון פאָלק אין נאָטס
שטימע .מיר זעען דאָס פאָלק טאָניטעגלעך באַגיין די גרעסטע נאַרישקייטן ,װאָס
זיינען נאָרניט ווייט פון שוידערלעכע פאַרברעכנס .מיר זעען אים אין זיין נאַנצער
לעבנס-נעשיכטע ,וי אַ שפּילצייג פון פאַרשיידענע דעמאַנאָגן ,נאָר דערפאַר ,ויי?
די דאָזיקע האָבן פאַרשטאַנען אים צו פּאָטאַקעוען אין אַלֶע זיינע נאַרישע שפּרין-
גערייען .װאָלט איר געװאָלט אונדז זען טאָן דאָס זעלביקע ?
מיר װאָלטן זיך זעלבסט נעמוזט פאַראַכטן ווען מיר װאָלטן אויס מורא צו
פאַרלירן דעם חן ביי אים ,אויב סיר האָבן ווען געהאַָט ביי אים אַזעלכן ,פאַר-
שווייגן דאָס ,װאָס מיר דענקען איז ריכטיק ,און נאָך מער װאָס מיר האַלטן פאַר
העכסט שעדלעך פאַר אים אַליין ,די צרה אין מיט אונדזער באַװעגונג ,װאָס מיר
האָבן אין איר נאָר צופיל פּחדנים ,ואָס זיינען פאַרטיק צו פאַרביינן זייערע
אייגענע מיינונגען ,זעענדיק אַז דער שטראָם אין קענן זיי ,צופיל דעמאַנאָגן,

װאָס אין יעדער אָנגעלעגנחייט זוכן זיי נאָר זייעלע אייגענע אינטערעסן ,און צו
װוייניק מוטיקע מענטשן ,װאָס זאָלן פעסט
עס זאָל ניט זיין דער שטורעם .אַך ,ווען
װאָלטן ניט מורא געהאָט צו מאַכן זיך די
צונעשליידערט דעם אמת אין פּנים ,וועמען
װואָלט געווען אונדזער באַװענונג!

באַהױפּטן זייער פּאָזיציע ,װוי גרויס
מיר האָב נאָר עטלעכע אַזעלכע װאָס
גאַנצע וועלט פאַר שונאים און תמיד
עס זאָל ניט טרעפן ,וי נאַנץ אַנדערש

מ ענט שן
(סטער

סעפטעמבער

--
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ז .נליק.

ליגן,
וועט
רעדן
קיין

די געשיכטע האָט אַפִילו ניט דעם טראָפּן אמת ,װאָס עס האָט אַפילן יעדער
עס אין אַ לינן פון אנהייב ביזן סוף .נאָר עטװאָס נאַכדענקען ,און איר
אַליין איינזען ,װוי משונהדיק דאָס איז ,איז װוי סומט עס פאָרט ,אַז מענטשן
? איז דער תירוץ ,אַז ליידער ,ליידער ,זיינען די מענטשן נאָך ווייט ניט אַלע
מענטשן  --און אָט מען פּלוידערט,

קאַמם איז גענוס
(בטער

סעפטעמבער

--
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כ ,יאַפפע.

אייער טעות אין אט אין װאָס; איר פיינט ,אַן אויב איינער יל האָבן

אַלדאָס נוטס אין אונדזער לעבן ,מוז ער ווערן אויס אַנאַרכיסט; און מיר מיינען
דווקא פארקערט ;:אויב איינער װי? געניסן אלץ װאָס אין שיין און נוט אין
אונדזער לעבן ,זאָל ער קעמפן פאַר דעם ,ד"ה ,ער זאָל ערשט ווערן אַן אַנאַרכיסט.
און פאר אַן אַנאַרכיסט איז קאַמף ניט ליידן נאָר גענום.

ל,יטעראַטן'
)-0
- 1
9בער
ּ1טעמ
(3טער סעפ
פ .ועלסאָן.

די טעמע פון אייער סקיצע אַ ח,ייליקער קיגן" איז זייער אַן אינטערעסאַנטע,
אָבער די באַאַרבעטונג אייערע אין שרעקלעך רוֹי.
דאָ איז ניט די רייד פון פאַרריכטן ,מע דאַרף אָנשרייבן אַ נייע סקיצע אוֹיף
דער טעמע ,און דאָס קענען מיר ניט,.
גיטל ב.
מער ,וי עטלעכע שורות האָבן מיר ניט געלייענט .צו װאָס ? אַז פון אֶנהייב
אָן האָבן מיר שוין נעזען ,אַן איר קענט ניט אָנשרייבן עפעס דרוקבאָרעס,
אר = אל

82

23טטרי סעפּטעמבער ,0191 ---

י ,משׂוד.

אוֹיב שוין יאָ שרייבן איבער אַן ,אַלטער פראַנע" .דאַרף מען קענען זאָגן
עטװאָס נייעס .אָדער געבן עס אַ נייע פאָרמע ,אָדער92 ,ל חפּחות ,קענען שרייבן,
װואָס דאָק הייסט ,קענען אויסדריקן אַלטע געדאַנקען ,איר קענט עס ניט.
1
.8

ט.

אב

82

82
ער

טאַבּאַרטטטסע..

איז עס דען אַ נייס ,אַז די רויטע

זון שיקט

גאַװעמבער

--

.9091

אירע נאָלדענע שטראַלן

אַז

די הייזער זיינען געקאַלכט ,אַז די חסידישע ניגונים נעפעלן דעם חסיד און דער
רבי זאָגט תורה ? צו װאָס האָט איר אַלְץ צוזאַמענגעשריבן ? ער דאַרף עס ?
ר = אל אל

ליאַ,נדאָן.

ווטער דעצעמבער .9091 --

איר אַליין האָט געשריבן אָט דעם ארטיק?? אויב יאַ ,טאָ וי קומט עס,
|
אַז מיר האָבן אים שוין געלייענט מיט זעקס חדשים צוריק אין דייטש אין בערפו-

ש.

|

0

יאַנאָווס קי

און איר שעמט זיך ניט צו ריידן וועגן האָנאָראַר-
נער ,פרייער אַרבעטער"?.
באַדינגונגען ! אָבער ,ליבער האַר ,שלעכט איבערזעצן קענען מיר דאָך אַלין,

|

טאָ פאַר װאָס קומט אייך געלט ?

5טער

ב.5 .

טיגוסט

--

.6191

אַזױ ,איר שיקט אונדן צו דאָס ערשטע מאָל ,נעמען מיר זיך די פרייהייט
ראָטן אייך דאָס מער ניט צו טאָן .אומזיסטע טרחה ,איר קענט זיך נאָך לייכט
אָפּגעוואוינען .איידער דאָס האָט זיך אַנטװיקלט ביי אייך אין אַ מאַניע.

2מוער ילי .6191 --

 .1גראָס.

פאָלננדיקע געדיכטע ועלן ניט געדרוקט וערן; ,אַפאָריזמען, ,,אונטער.
,ער זינדיקער", ,ליבעס-געדאַנקען", ,מיין נעליבטע", ,ביים ים"
הריקונג /ד
,אַ תפילה", ,זונטיס-רו" ,וי עס ווייזט אויס ,האָט זיך פון אייך אָפּנעטאָן אין
נאַנצן דער רוֹח-הקורש...

פּ5טער

 .1ש.

ילי --

,6191

ליידער האַלטן מיר עס פאַר זייער ניט געליננען .איז אַ פּערזענלעכז געשפּרעך
װעלן מיד אייך אָננעבן אונדזערע טעמים .אין בריווקסטן װעט עס פֿאַרנעמען
|
צופיל פּלאַן.

מ .צירולניקאָה.
פאַראַן ביי עדעלשטאַטן אַ געדיכט ,דער שניידער"; פאַרגלייכט עס מיט
און איר וועט אַלֵיין פאַרשטײן פאַר װאָס אייערס קען ניט נגעדרוקט ווערן.
ניט בעסער אין אוֹיך דאָס צוייטע ,און נאנץ געװיסנהאַפט קענען מיר איײַך
}--+גיאלטן ,אַן איר זאָלט אייער צייט פאַרווענדן אויף עטװאָס וויכטיקערס ,און צו
װאָס איר זייט געוויס מער פעאיק,

א,י,ר װאָס נעמט זיך אַזױ אָן פאַר יידיש ,שדייבט
אין פּשוט אין מויל ניט צו נעמען...
56

5:

אַזאַ יידיש ,או עס

56

טליי,

מיר געפינען ניט יענעם פונק ,אויף דעם סמך פון וועלכן מען זאָל קענען

ש ר יפ

ט }

185

|

זיך מאַכן גרויסע האָפּענוננען  . , ,דאָס איז געוויס ניט אַזעלכעס ,װאָס אַפּעלירט
צו אונדזער קונסט-נעשמאַק .בקיצור ,מיר האַלטן עס פאַר אַ נאַנץ שװאַכער זאַך,
און אין וועלכער מיר באַמערקן ניט קיינע צוזאָגן אויף עפּעס בעסערם.
 = *+אה אל
באַגער,

מיר קענען אייך נאָר געבן דעם זעלביקן ענטפער ,וי מיט עטלעכע װאָכן
װאָס גאָט וייסט,
צוריק ,מיידט אויס אַלדאָס סענטימענטאַלע מיט פּינטעלעך..,
וי איינער קען נאָך אויסטייטשן.

א.

ש.

מײותל.

די טעמע איז זייער אַ גוטע ,אָבער די באַאַרבעטונג איז זייער רוי .מיר
וועלן אויף טשיקאַװעס געבן אָט די דערציילונג צו איינעם פון די געניטע סקיצן-
שרייבער .עס וועט אייך נעוויס זיין אינטערעסאַנט צו זען ,וי זי װעט אַרויסקומען
פון געניטערע הענט.
6

5

אל
כ31טער

? .ם.

אױגוסט

--

.0191

ווענדט זיך נאָך אַן אורטייל צו די אַנדערע ,װאָס דרוקן יאָ אייערע לעצטע
זאַכן; :זייער אורטיי? וװועט געוויס זיין גינציקער ,וי אונדוערער.
לויט אונדזער מיינונג ,איז דער אֶנהייב געווען דווקא אַ פיל צוװזאָננדיקער,
אָבער װאָס ווייטער אַלְץ מער אַנטוישונג ,מיר דערקלערן עס דערמיט ,װאָס איר
האָט פּרוכירט אַרויסצוגעבן מער וויפ? איר זייט געווען בכוח ,מיר ראַטן אייך
נאָך אַ מאָל אין גאַנצן אויפהערן צו שרייבן אַ לענגערע צייט און צערייסן אָן
רחמנות אלץ ,װאָס איז ביי אייך דאָ .נישקשה ,איר װעט אויף דעם קיין מאָל
קיין חרטה ניט האָבן.
|

ס.

דיײיקסעל.

סמער

|

פעבראַר

--

,.5191

עס איז ווירקלעך אויסגעצייכנט ,און יענעם ,מבין" פוֹן דער רעדאַקציע
װאָס האָט אייך דערקלערט ,אַז זי איז רוי ,ניט ליטעראַריש אאַ"וו ,װאָלט געווע
נלייכער צו טאָן עפּעס אַנדערש ,וי צו זיין אַ ממונה איבער ליטעראַטור ,נאָר וואָר
.
.כן
קען מען מאַ
?.
א

א .ציבולגיט.

65

65

32מער

פעברואר

--

,5191

איז באַזירט

אייער האַָפענונג ,אַז אייערע צוויי זאַכן זיינען דרוקבאַר,
גאָרניט ,ד"ה ,אויף דעם ניט וויסן ,װאָס איז יאָ און װאָס איז ניט דרוקבאַר.

אוץ

285

ט.

|
דלטער

שיר החשירים.

יאַנאָווס קי

פעבר ואר --

.5191

מיר באַמערקן גאָהניט פון יענעם פונק ,װאָס זאָל אייך באַרעכטיקן צו
שרייבן ,די סקיצע ,כאָטש ניט שלעכט נעשריבן ,הייבט זיך אָבער אין קיין פַּר

ניט איבער דער סאַמע געוויינטלעכסטער מיטלמעסיקייט .מיר וועלן עס ניט דרוקן.
דטער

פעברואָר ,5191 ---

אונדז איז דאָס זייער ניט געפעלן .עס אין אין דעם ניטאָ דאָס נייטיקסטע,
די פאָרשטעלונגס-קראַפֿט ,אַזוֹי װוי עס איז ,קומט עס ניט אַרויס טראַניש ,נאָר

העכסט-נורנע.
36

6

3

דער אָסטאָבער .4191 ---

ד .ג,

,ער געפּעלט וי געטראָפן" .מיר זעען אויך ניט דעם וויץ דערפון.
עס איז מ

עס אין צוֹ אַ ערנסטע זאַך פאַר אַ וויץ און טאָמער װאָלט עס אַן אַנדערן יאָ
געלונגען ,איז עס אָבער אייך ניט געלוננען .עס איז דעריבער ניטאָ קיין אורזאַך
צו פאַרנעמען דערמיט דעם נייטיקן פּלאַץ,

במ.

ק'ץ,

| חלוואי האַלט איר זיך ביי אייער באַשלוס קיינעם ניט דערציילן און אַלץ טראָגן
ביי זיך אין האַרצן ,ווייל די מענטשן זיינען מאָדנע ציניקער און זיי קענען אַנדערש

איכער

איר

ווען זיי זעען

ניט ,וי שמייכלען,

נאָזטיכל . . .אַזעלכע זיינען שוין די לצים ,איז טאַקע נלייכער עס קיינעם
דערציילן ,און זאָלן זיי ניט האָבן פון װאָס שפּאָט צוֹ מאַכן,

ניט

מ .ב

די התלהבות

|

|

אונדז געפעלט עס נאָרניט ,איבעריקנס,
מאָל איכערגעקייטער ענין,
50

סאַשאַ.
מיר קענען

און שרייבן

+

|
גאָרניט

פון אַ פאַרליכטן

אין

9מער

יולי --

6194

עס שוין אַ ווערזוייס

וויפל-

6

פטער יאַטאַר .9191 --
נלייבן אַז צוויי

יוננע מענטשן

זאָל זיין אַזױ

נאַריש

אַזעלכע לאַננע ,נאַרישע בריוו .און טאָמער טוען זיי עס יאָ ,אין

יועמען קען עס אינטערעסירן ?

עס האָט ניט דעם מינדסטן ליטעראַרישן ווערט,

שמעונזאָן.
| =דער פאַקט אַז איר האָט ניט נעוואוסט װאָס פֿאַר אַ נאָמען צו געבן אייער
שרייבעריי איז דער בעסטער באַװייז ,אַז דאָס איז געשריבן געװאָרן אויף גאָטס
באַראָט און דערפאַר

אַליין איז עס ווירקלעך אומדרוקבאַר.

פון דעם צונעשיקטן קענען מיר אייך שוין זאָגן ,אַז אייער ווייטערדיקע טרחה
וועט זיין נאַנץ אומויסט,
05
ם.

פובמ'ער

לרץ

עס
ה.

בט

ֵי

טוינ לחלוטין

דעצעסבער

--

,4191

ניט,

געלפאַנד,

מיר געפינען ניט קיין שפּור פוֹן דעם ,װאָס זאָל אונדז באַרעכטיקן צוצונעבן
אייך מוט .איר מוזט זען אויסגעפינען אין לעבן עטװאָס צו װאָם איר ייט
|
|
מער פעאיק.
4

אל

א

ד .דײימאָנד,

פון דעם צוגעשיקטן זען מיר ,אַז מיר האָבן נעמאַכט אַן אומפאַרציילעכן
פעלער ,ווען מיר האָבן אייך מיט אַ יאָר צוריק דערמוטיקט וייטער צו שרייבן,
איר װועט אונדז מוזן אַנשולדיקן פֿאַר אונדזער טעות,
:3

3

ל .יונגמאַן.

35

ס1טער סעפּטעמבער .0191 --

פאָלנט אונדז און זיצט ניט אַזױ שפּעט אין דער נאַכט ,אויסהערנדיק
אַזעלכע נאַרישע מעשות; נאָך ווייניקער ברענגט זיי אויפן פּאַפּיר ,און עס װעט
זיין וואוי? צו אייך און צו דעם װאָס האָט נעמוזט איבערלייענען אייער מאַ-
נוסקריפּט,
*

.3

8

,

2

דוטער

סעפּטעמבער

--

.0191

זייער ניט געלוננען .די גאַנצע פּסיכאָלאָניע פון אייער דאָרף-שיינהייט אין
פאַלש ,דער אמתער וואונטש פון אַ דאָרף-שיינהייט איז צן ווערן אַ שטאַטישע.
אויך זיינען ניט אַלֶע שטאָטישע אַזעלכע מנוולים ,װוי אייערער.
עס איז ניט דרוקבאַר,
5

מ .קאָהען.
קיין פונק פון טאַלאַנט,

56

:

|

'

ש.

489

ס0מער

בּראַמצעטעאוס.

יאַ

נאַװעמבער

בט ו וס

--

פ י

,9091

עס טויג נישט כאָטש עס האַנדלט זיך צװישן יאָסלען און לייבלען ,הפּנים,
איר האָט געמיינט אנצושרייבן עפּעס פימבאלישעס ,מיט אַ סך פּינטעלעך אויף
|
װאָס עס אין אַזאַ מאָדע...
אַך ,װוי איר זייט עס גענאַרט אין זיך ,און דווקא אָן פּינטעלעך.

מ .קראַװעץ.
כדי מע זאָל קענען דרוקן עטװאָס
|

ניין ,איר מוזט נאָך פיל ,פיל אַרבעטן
פוֹן אייך,

א .בערגער,

דאָס ערשטע נעדיכט אין ניט גוט ,די צווייטע ,די מאַשין" גייט מיט .אָט
איז זי
מ.

סײער

מיטגע.

יאַגואַר

--

.95191

װאָס האָט איר דאָרט אָנגעשריבן ? אונדז דאַכט זיך ,אַז ניט אַ דעדאַקטאָר,
נאָר אַ דאָקטאָר קען אייך העלפן ,אויב עס איז שוֹין אויך פאַר דעם לעצטן ניט
צו שפּעט,
5

פ .אַלעסס

6

6

84טער

טויגוסט

--

,6091

אויב איר האָט עס ווירקלעך אַלֵץ געזען אין דער זיפּ ,דאַרפט איר זיך ויאָס
שנעלער ווענדן צו אַ דאָקטער.

נ אָ כ וו אָ ר ט
דאָס רעדאַקטירן באַשטײט אין דעם געגעבענעם פאַל אין ערטערווייז קירצן
די אַרייננגענומענע אַרטיקלען און אין מאָדערניזירן דאָס לשון און בייטן דעם
אויסליינ.
דאָס רעכט צו טאָן עס האָט אונדן געגעבן ש .י .אַלין ,אַזױ צו זאָגן .ווען
ר ציטירט זיינס אַ שרייבעכץ ,בייט ער תמיד דאָס לשון :ער יידישיזירט" זיין
טפּראַך ,װאַרפט אַרויס די ,דייטשמעריזמען" .מיר האָבן געטאָן דאָס אייגענע,
;

6

א

א דאַנק גיבן מיר :חבר ש .פאַרבער פאַר העלפן אונדז מיט מאַטעריאַלן
בנונע ש .ידס ,גערעכטיקייט"-פּעריאָד; חבר ש .לינדער ,פאַר שטעלן צו אונדזער
באַנוץ עטלעכע קאָמפּלעטן פון ,,אַ"פ? און ,פאַ"ש"; חבר ט .מיילס פאַר צושיקן

אַ יאָרגאַנג פון דער ,פ",ג".
אַ דאַנק קומט
קאָלעגע בערל כהן.

די כיבליאַטעקאַרין

ר
פון

ייואָ",

דינה

אַבראַמאַװיץ

א .ג.

און

ש ,יאַנאַוקקי
בּיבּליאַנראפיע
צוזאַמענגעשטעלט פון
יעפים

ישורין

מעקסיקע7891 ,

צאפט 0אצ 8.
צםקהגאססנימזט

ומ או1ו

אַרױסגעגעבן פון ש .יאַנאַװסקי אַנדענק"קאַמיטעט,
| -לאָס אַנדזשעלעם ,קאַליפאָרניע 7991 --

יאַנאָווס קי

2 2 46

די ש .יאַנאָווםקײביבליאָגראַפיץ
שריבן

װועגן אים

האור הא
ניט

די

און ארטיקלען

אַנגעגעבענע

ביבליאָגראַפיע.

אויףאַרטיקלען

איז באַגרענעצט

װ גוש'

יאַנאַוופקי

ביבליאָגרראפישע

ווערט

א
 4ג

= ,ע

דערמאַנט

אַי:ב-

זייגען

ווייט

פארטייכענונגען

אױיסגעשעפּט.

6א אשרטיקלען

י9אַנ(א ַ6יװיגוס יטואטפקוטי.

וועפנן ש.

אַדלער. ,
.1
מיט פיר און זעכציק יאָר צוריק .פרייע

איינעס ,ט.
0.
,פא "ש" און איר ראָלע אין יידישן קול.

,6591

טור-לעבן .פ,רייע אַרבעטער שטימע" ניי,

אַרבעטער

ג"י

שטימע,

,31

יאַני

{' .73
איווענסקי,

.2

הערץ

בורגין.

יעפים

ישורין

.8

אװילנע"
ניי

מארץ  ,1591 ,61זײז
א וין{ללאאַַננר ,ראאוובבז
ן

.

ז"ב,

851

רעדי

אֲננא מאַרגאַלין.

פון

און

זי 649

גט.

|

פּאַריז,

װאַרשע,

פרילינג,

אונדזער

פון

.51:61

חתונה
,4591

נ"י

זי .251

כ = .5אאיװןא;ַקאָװ ייוץג ,ד.
פאַרן לײידיק

געװאָרעגעם

|

8.
אָרטי אפרייע

 8בעטער שטימע  ,נ י ,פעב
ז"ין ,45

איזאַקאַָװיץ,

.4
צו

געשיכטע

דער

ד.
פון  קראָפאָטקין

,טעראטור-געזעלשאַפט...

ש"
און די ",פא
;פרײע
,3

טרבעטער

.9591 ,01

ש.

ל-

יאַנאָװסקי

אין די יאָרן ,.,50912191
שטימע"

ני"י ,פעב'

,91

ז' .3

איזאַקאָװויץ,
געקומען.

מערץ

,4491 ,13

די לעצטע טעג פון אַננא מאַרגאָלין ,פון

אונדזער פרילינג ,נ"י .4591 ,זי .561
|
איסען ,ד"ר א.
.9
ש .יאַגאַװסקי  --דער בעל חרטת..

(זכ-

שטימע",

ניי,

רוגות)
3

פרייע

,6591

אַרבעטער

זי .22

אֵלְמִי ,א.
0
צװיי יוביליארן.

(אכ .גאָלדבער

ליטערארישע
יאגאָווסקי), .
שע,

ד.

רודאָלף ראַקער  --װי ער איז צו אונדו
"פרײע

איזלאַנד ,ראובן

אַרבעטער

זי ,81

שטימע",

ניי

3

נומ'

,645

אקט'

און ש.

בלעטער"
,62

,4391

װאַרי
זײז

.496

אֵלָמי ,א.
,1
מיין באלעבאַסטע

און

ש.

אאַנאַװסקי

יע
אפרײע
,5

,2

שטימע"

אַרבעטער

ניי ,מאַרץ ,2

זי .2
.0

אַלמי ,א,
בראָנזװיל  --אַ

שטעטל

פּױליש 

ניוײאָפּק ,מאַמענטן פון אַ לעבן
איירעס ,8491 ,ז' .232

אלמי ,א.
2א.
צװײי משפּטים  --איבער

בײ

בוענאָס-

.1

ש .אאַנאָװסקי

אקסלער,

3

יאָר "פר'

0

יאָר אויפקלערונגסאַרבעט.
בעטער
ז' .6
,4

שטימע",

באדער,

פעב'

06

נַיי,

זי

און אַנדערע לידער.

7

ש.

שטימע",

נ"י ,סעפט'

נאָך דער

די באװעגונג

5

4

לאַנד

און

ענגלאַנד",

נ"י,

,5191

.8

בורגין,

,8
דער

621

כיסטן

און סאַציאַליסטן.

אדי געשיכטע

,5
,9
דער

ערשטער

הערץ

בורנין,

ידישער

אָרגאן ,. --די װאַרהײט? ,אדי געשיכטע
פון דער יידישער אַרבעטעה-באַװעגונג אין

פון די סאָציאַליסטישע און

דער

יידישער

אדי געשיכטע

אַרבעטער

באַװעגונג

רוסלאַנד אעונןגלאַנד",

ביילין ,י .ב.
מס-א,
אכ .קאהאנס לעצטער װעג.

מאָרג-פרי"

הײט ,נ"י ,סעפּט' .6591 ,32
 8ב ,ביילין ,י .ב.
ש .יאנאָווסקי און די יידישע אנארכיסטן,
מאַרג-פרייהייט ,נ"י ,פעב,7591 ,01 .

הערץ
אנארכיסטישער

און סאָציאַל-

נ"י ,5191 ,זי ,642

אנאַר"

זײ"ז ,.341 9311
בורנין,

זיז .452:552

אין אַמעריקע,

פון דער יידישער אַרבעטער-באַװעגונג אין
אַמעריקע ,רוסלאַנד און ענגלאַנד" .ניי,

און

אנארכיסטישע צייטונגען,

הערץ

וייטערדיקער

ענגלאַנד",

נ"י,

הערץ

דער שיקזאל

,7

קאמף

אַרבעטער'באַװעגונג

אין

רוסלאַנד

בורנין,

פון
צװישן

;די

פון

פון דער
געשיכטע
אדי
דעמאָקראַטן,
יידישער אַרבעטעריבאַװעגונג אין אַמערי"
קע ,רוסלאַנד און ענגלאַנד" ,נ"י,5191 ,
ז"ז ,832'142

דזשאָרדוש-

ז"ז

געשיכטע

סאָציאַליסטן-רעװאָלוציאָנערן

,4191 ,62

קאמפּײין; ,די געשיכטע פון דער יידישער
אַרבעטעריבאַװעגונג אין אַמעריקע ,רוס"

ידישער

אמעריקע,

בורגין ,העריץ
הענרי

|

הערץ

גאַן פון די אנארכיסטן,

דער

יאַנאָװסקי.

בורגין,

אין
נײי,

דער ,אַרבעטער פריינד /װערט דער אַר-

|

;פרײע

הערץ

אַרבעטעריבאַװעגונג
יידישער
דער
אַמעריקע ,רוסלאַנד און ענגלאַנד",
 ,5זײ"ז ,522 232 132

,82

רעדאקטאָר-איינס

אַרבעטער
זי .8

בורנין,

מע

בוכמאן ,אברהם
8
די ,פ,רייע ארבעטער שטימע .און איר

די געי

די שפּאַלטונג צװישן אנארכיסטן און סאָי
ציאַליסטן אין לאַנדאָן .אדי געשיכטע פון

ראָל אינעם אַמעריקאַנער
,מאָרגױזשורנאַלײ ,נַיי,

בראַדװײ

,9491

2

,1591

באַראָן ,א.0 .
די יידישע

בורגין,

שיכטע פון דער ידישער אַרבעטער בא"
װעגונג אין אַמעריקע ,רוסלאַנד און ענג-
לאַנדײ ,נ"י ,5191 ,ז' ,522

אַר-

,61

הערץ

אין דער אַרבעטערבאַװעגונג.

נרשם 

ש .יאַנאָװוסקיס
יידישן לעבן.
נאָו .7491 ,9

,8

נ"י,

,פריע

צו אַן ארבעטעראָרגאַן.

לאָנדאָן פאַרלירט די ראָלע פון א צענטער

ב.

שטימעצ-- .

און

אָדי געשיכטע פון דער ייזישער אַרבע"
טער-באַװעגונג אין אַמעריקע ,רוסלאַנד אן
ענגלאַנד" ,נ"י ,5191 ,ז' .281

 ,6591 ,12ז' .4

ארב'

בורנין,

ענגלאַנד".

ניי,

הערץ

פאָרבארייטונגען

און יהושע פּערלע ...פרייע אַרבעטער שטי"

מע ,נ"י ,סעפט'

פ י ם

אַמעריקע ,רוסלאנד
 ,5ז"ז .061:161

יש

ורין

בראָזווילער סטאָליאַר

6
בי

ש.

אאַנאָװסקיס

לװיה,

אאונדזער

ש .יאַנאָװסקביבליאָגראַפּיע
װאָרט",
זײן ,89

לאָס

מאַרץ

אַנדזשעלעס,

יידישער

,9391

ראַציאָנאַליסטישער

בוענאָס אײײירעס,2591 ,

געזעלשאַפט,

זי ;72

דער קי"

פאָרדין ,אבא
.7
ש .יאַנאָװסקי און די ,פרייע אַרכעטער

,רויסער קונדס  57, ,/יאָר
בעצעוי /און ג

נ"י,

אָטעספעלד ,חנא

7

זשורנאַלן --

די הומאָריסטישע

יידישע פּרעסע אין אַמעריקע".
י.

פון

,5

.8

7ל.

פרץ

שטימע",

שרײבערפאַראיין,

8

גאָלדבאום ,י.

.9
ש,
,4

.0

שטימע",

נ"י,

יאנאָווסקי, .טאָג",

.9

אֲפּריל,81 .

( = ,04גאָרדין ,אבא

פנאַלדבערנ ,נ.
אַרבעטעריבאַװעגונג
שטאַטן" ,צװײטער

אין די
באַנד,

נ"י ,5491 ,זיך .503803:012

'

ג.

די יידישע סאַציאליסטישע

באװעגונג סוף

די 08ער יאָרן .א,געשיכטע פון דער ידי"
שער אַרבעטעריבאַװעגונג אין די פאַראי"
ניקטע

,5

2

שטאַטן".

באַנד,

צװייטער

נ"י,

זי ,243

גאָלדבערנ,

ש .יאַנאָװסקי און די ,פרייע אַרבעטער
שטימע ,,פרײע אַרבעטער שטימע ניי,

באװעגונג.

;געשיכטע

פון דער יידישער אַרבעטעריבאַװעגונג אין
זי פאַראײניקטע שטאטן" ,צװײטער באַנד,
נ"י ,5491 ,ז"ן ,434:144

אָלדבערג ג,
8
ט,יאָגערע דער פריהייט .,,אפרייע
בעטער
|

שטימע",

נ"י ,יאַנ' ,6891 ,31

,7
.4

אארדין ,אַבא
1
ש .יאַנאַװסקי און די ,פרייע ארבעטער
שטימע ,/פריע אַרבעטער שטימע נ".,
מאַרץ

,2

זי

יונה

פערציק יאָר ,בונד.
רײך .בוענאָס-אײרעס,
נאָראָדיטקי ,יוֹנה
9

ס.4

,8491

ז'

בוענאָסיאײרעס,

060

,2591

ז"ז

עדעלשטאַטס ביאָגראַף קלמן מרמר ,דוד
זער
בי
בוכגעמײנשאַפט
עדעלשטאט.

ז' .2

ואָרדין ,אבא

-

און די ,פ,רייע

אַפֿריל ,6591 ,6

ארבעטער

4

ז' ,3

פאָרדין ,אַבא
װעגן ש .אַנאָװסקי מעמאָריאַל-בוך ,דאָס
פרייע װאָרט ,בוענאָס-אײרעס ,יוני ,6591

נחליה.8 ,
,2
ש ,פאַנאָװסקי און
פרײע אַרבעטער
 ,2ז' .7

,0

זיײגע

שטימע,
'

'
צײטגענאָסן,
נ"י,

,9

מאַי

וגוֹטמאַן ,ח( .דער לעבעדיקער)
ש .יאנאָװסקי פון דער מענטשלעכער זייט,
פרײע
,1

.01:11

יונה

,6591 ,52

ש .יאנאַװסקי

דוד עדעלשטאַט ,יבוכגעמײנשאַפט בי דער
יידישער ראַציאָנאַליסטישער געזעלשאַפט,
גאַראָדיסקי,

אָרדין ,אַבא

שטימע" ,פריע אַרבעטער שטימע ,נ"י,

אַרױסגעװאָרפענע
,111

 ,6591 ,9ז' .2

1

ש .יאגאָװסקי און די ,פרייע ארבעטער
| שטימע' ,פרײע אַרבעטער שטימע ניי,

אַרי

|
פאַָראָדיסקי,

פעב'  ,6591 ,42ז' .2

מאַרץ

נ.

די אנטי-רעליגיעזע

אָרדין ,אבא

פעב'  ,6891 ,01ז .2

פּ,יאָנערע דער פרייהייט ,,אגעשיכטע פון

,1

פרייע אַרבעטער

שטימע,

ניי,

ש .יאַנאָװסקי און די ,פ,רייע אַרבעטער
שטימע" ,פרײע אַרבעטער שטימע ,נ"י,

ב .צ.

נאָלדבערג,

|

יאַנ'  ,6891 ,72זִי ,4

נ"י ,יאַנ'  ,4491 ,7זי ,6

דער יידישער
פאַראײניקטע

:

ש .יאַנאָװסקי און די ,פרייע ארבעטער

איינדרוקן פון דריי ערשטע ,פר' ארב"
אַרבעטער
פרײע
שט' "-רעדאַקטאָרן ,
שטימע",

זִי ,22

נאָרדין ,אבא

ז"ז .89599

גאָלדבערג),

פרייע

יאַנ' ,6891 ,31

ארויסגעגי
נ"י,

אַרבעטער

שטימע,

,4

אַרבעטער
זי ,31

שטימע,

נ"י,

פעב'

גלאַטשטײן ,יעקב
לעאָן קאָברין.
,7

'

,752

אין

תוך

,61

|
גענומע.

נ"י,

יע פ יט

 84גלאַטשטײן ,יעקב
שעצערס און שאַצערס .טאַגימאָרגךזשור .
נאַל,

-,94

נ"י,

יאַנ'

גלאַטשטײן ,יעקם .
.4591 ,82

,640

נ"י ,אַפּריל ,7591 ,21

פרייע

ארבעטער

,3

ז' .3

0

,7
,1

ז' .52

יירישע

ליטעראטור

די

סע 57 .יאָר ידישע
יקע ,נ"י ,5491 ,ז' ,09

,1

מיין חבר און לערער

שלמה

און דראַמעס,

2ם,

גילבערט,

דער

טאָג ,נ"י,

געװאָרן

איז

.4391 ,51

.8391 ,4

|

מררכו

,4

,4

אײגענע

6

ז"ז

35:43:53

און .95

האַנציס,

הורויץ,

מרדכי

אי

שפּיגל,

ב.

אָ שרייבן אָדער ניט שרייבן זכרונות/ .
שרייע אַרבעטער
 ,6זי .52

שטימע,

שטימע,

נ"י,

דינאָווער ,משה
6
ש .יאַנאָװסקי ליך ,ניויאָרקער

מאַרץ  ,9391 ,71ז' .8

יאַנ

ו

,5

שטימע,

נ"י,

סעפט'

פרייע אַרי
,21

,4191

זי ,

הערץ,
די

הערץ,

יאָר

0

געבורט,

יידישן

7

י .ש.

לעבן

טערירינג

גענע ליכט ,נ"י ,4591 ,זי ,14
7

יולי

,92

י .א.

אַרבעטערירינג

נ"י,0591 ,

אין

זי .91

י .ש.

יערלעכע קאַנװענשאַנט.

,עאַטער
רעדאַקטאָר פון ט
דוובאָווסקי,

צײטונג,

בעטער

סמרדכו
נ"י,4591 ,

בוענאָס

איירעס,

הורוויץ ,י .א.
.20
ש ,יאַנאַװסקי אין .9981:4191

אין דער רעדאַקציע אויף איסט בראָדװײ.
יאון 72783

סעפּט'

אויף דער װאַךר .פרייע אַרבעטער
ניי ,סעפּט'  ,4191 ,21ז' 4

60

ליכט.

צײטונג,

שע

טאָג ,נײי ,יולי ,71

ג,יין אין פאָלק",
8

פון איסט
בוענאָס

בראָדװײ".
אײירעס,

ידי
,;2

האָרן.' ,
3א,
,רייע אַרבעטער שטימע" ,ידי
 5יאָר פ

 07יאָר אַלט,

בער-פּראַפעסיע איז אַװעק פון דער װעלט,

דאַנציס,

מאַי .3591 ,62

,5

 .83דאַנציס ,מ.
נאָך א װעטעראַן פון דער יידישער שרי"

4

יצחק
שטימע,

,6

סעפט'

דאנציס,

ז' .5

געשטאַלטן

לאַנדאָן קאַנאַי

כ.

טאָג ,נ"י ,אױג'

שטימע,

נ"י,

יאַני

האָרן ,י.
שע

ש .יאַנאַװסקי --דער אַנאַרכיסט ,שׂרי
בער ,רעדאקטאָר און פייער-בראנר פון
איסט-סייד

אַרבעטער

האָראָוויץ,

,86/

דע ,4591 ,ז' .913
דאַנציס,

,6591

איירעס,

גראַטשטיין ,מלך
דערצײילונגען

ס.

 ,20האָרן ,י.
די ל,אַנדאָגער" ,יידישע צייטונג ,בוענאָס

אין אַמערײ

פּרעסע

נ"י ,אַפּריל ,61

|

דער פאַרראָט .פרײיע אַרבעטער
ניי ,יאַני  ,6591 ,31ז' 15

פּרצ"

ייוישע

פערציק
שטימע,

יאָר צוריק,

די פרייד און טרייסט פון פ'א'ש  ---װעטעי

גלאַנץ-לעיעלעס ,א.
און

עפּיזאָד

דרין,

גלאטשטיין ,יעקב

קעמפער,

מיט

ראַן .פרייע

קריג און פרידן מיט ש .ניגערן .יידישער

08

אן

|

|

יש

דיימאָנשטיין ,דור

.4591 ,51

!רמז און פּשט .טאָג-מאַרגךזשורנאַל ,נ"י.
פעב'

9

ורין

אין

יידישן

 05יאר אַרבע'
לעבן.

נ"י,

,0591

ז' .64

הערץ ,י ש.
8
די באציאונגען מיט די טרייד-יוניאָנס און
סאַציאַליסטישער באַװעגונג 05 .יאַר אַרי
בעטערירינג

אין

יידישן

לעבן

נַ"י,

,0591

ז' .26

װאָכנבלאט,

הערץ ,י .ש.
9
די באַציאונגען מיט די אַנדערע צװײגן
פון דער ארבעטער-באװעגונג .  05יאָר

יאַנאָװסקיביבליאָגראַפיע

ש.

אַרבעטער'רינג אין

פון דער
איצט.

יאָר אין

א.

װאָהלינער,

אַמאָליקער

נ"י,

גאַָלדבערג,

ז' ,89

װאָלפסאָן ,א, ,
1
דעם יוביליאַר אַ מתנה.
שטימע,

נ"י,

װויגנדערסאָן,

ה.

װיסאָצקי,

איזידאָר

שטורמישע

עפּאָכע.

.8
א

שטימע,

ניי ,יאַנ' ,6591 ,31

.4

.28

דראַמע

ז' .62

פרייע

,1

.6

שטימע,

אַרבעטער

,61

וויינבערג ,חיים לייב
יוניאָן .פערציק יאר אין קאַמף פאַר סאָ
ציאַלער באַפרײאונג .לאָס אַנדזשעלעס:

ווינפּער ,ז.
.8
משה ליב האַלפּערן .נ"י ,0491 ,ז' 28

9

וינפּער,
שלום

אֲש.

,5

ז' .81

ז.
נ"י,

יאַני

יידישע

קולטור,

ויינשטיין ,ב,
.0
דער קאַמף צװישן די אַנאַרכיסטן

און

 -זאַלאָטאַראָוו .ד"ר ה.

זאַקס,

,דער

 ,2591ז' .78

ז' ,99

יוניאָנס

זאָלאָט ,י.

6

א .ש.

|

יידישער
רוסישער

פּראָגרעסיוער

פאַראיין,

,די פּיאָנערן דער פרייהייט/.

און דער

אַכטער ברענטש
אַרבעטער
,5

7

שטימע,
|

אַרבעטער-פאראיין  /און

דער

וויינבערג ,חיים לייב
7
דער ,פאַרװערטס ,,דער אַרבעטער-רינג
און די פאַראייניקטע יידישע געװערק-
שאפטן ,פערציק יאָר אין קאַמף פאַר סאָי
ציאַלער באַפרײאונג .לאָס:אַנדזשעלעסיפי

פון די פרויען קליײידער אר-

ש .יאַנאָװסקי .פרײיע אַרבעטער
נ"י ,סעפט'  ,4191 ,21ז' |.

די יידישע פּרעסע און די קלאָוקמאַכער-

לאַדעלפיע,

נ"י,

איבסענס ,פ,אָלקס פיינר" אין יידיש .דער
ארבעטער ,נ"י ,יוני ,7091 ,22

9

,2591

אַמעריקע,

די ידישע
 ,9291זי

בעטער אין אמעריקע .די יידישע
אין אַמעריקע .נ"י.4232 '{ ,9291 ,

דער ,פא'"ש'.

ז' .9

פילאַדעלפיע,

סל,פ .,און

די

ווינשטיין ,ב.

.4
נ"י,

,9291

זי

ב.

אין דער

אין

די יוניאָנס

פרעסע.

פעב'

ייךי-
יאָרן
אַר-
ידי

,8

געשיכטע פון די יידן אין אַמעריקע ,ינ"י,
 ,4ז' ,044

וויינבערג ,ה,9 .
.9
ח .ל .װיינבערג װעגן

נ"י,

פון ,,פאָרװערטס".

יוניאָנס

אַרבעטער

און

אין

די שפּאַלטונג

וויערגיק ,פֿ,
יידישל

יניאָנס

אַמעריקע,

וויינשטיין,

,2

ליטעראַטור,

"1י,4291 ,

גרינדונג
פרײיע

ז' ,911

,5

 ,82ז,949'1

נ"י ,אױג'

דער

אַרבעטער

די ערשטע ,,ראַדיקאַלן  /צװישן דִי
שע אימיגראַנטן פון די אַכציקער
און דער אָנפאַנג פון דער ידישער
בעטער באַװעגונג אין אַמעריק ,די

ז' ,8

,4191

ידישער

באַװע-

וויינשטיין ,ב.

שע

װעגן ש .יאַנאָװוסקיס בוך ,-ערשטע אאָרן
פון יידישן פרייהייטלעכן סאָציאַליזם".
פאָרװערטס,

.1

פרייע אַרבעטער

,21

סעפט'

גונג,

ביז

איסט בראָדװײ

זאַמלשריפטאַב.

,4

.9

לעבן..

ני"י,

סאָציאַל דעמאָקראַטן און דער אָנפאַנג פון
דער יידישער ארבעטער"פּרעסע .פערציק

ז' .561

,0
05

יידישן

5

ז"ז

סיל.פּ .די געשיכטע

רינג,

ערשטער

טײל,

פון
נ"י.,

.4555

זאַקם ,א .ש.
די יידישע פּרעסע אין אמעריקע אין די
אַכציקער יאָרן .די געשיכטע פון אַרבע-
טער רינג .ערשטער טײל ,נ"י ,5291 ,זי
,0

זאַקס ,א .ש.
.8
לעקציעס אוֹן לעקטאָרס ,די געשיכטע פון
ארבעטער-

ז' ,59

רינג,

ערשטער

טײל,

נ"י,

,5291

יעפים
,9

.9

זאַקס ,א .ש.
זעקסטע קאָנװענשן ,די געשיכטע
ערשטער

בעטערירינג.
זי ,413

טײל,

.1

זעצער ,ש .צ.

פון אַר-

ש ,יאַנאָװסקי( .צו זיין זעכציקיאָריקן גצ

,5291

,4291

נ"י,

זאַקס ,א ,ש.
0
די מאַסאַטשוזעטס אַפֹּעִיר .,די געשיכטע
פון אַרבעטערירינג ,ערשטער טײל ,ני"יי
,5

בורטסטאָג),

נ"י,

.1

זאַקס ,א .ש.

רעקאַמענדאַציעס 

צו

ז' ,534

2

2

י.

בײלין

פ,ריינד/
די

,59

אַרבעטער-ירינג

פון

נ"י,5191 ,

זוברין,

זײז

א.
מאַרץ,81

,7291

זי .5
זינמאַן,

4

א בריוו פון מאָריס זיגמאן

,5

צוֹ ש .יא-
שטימע,

ניי,

אַרבעטער
ז' .5

לעקסיקאָן

פון

יידישן
,3
,6

טעאַטער,

װאַרשע,

זילבערצוייג,

מעפטל,
דער

צו
קלמן

מרמר.

,4391

יעקב

אָגראַפיץ
גבאָירבדילןי-

טער
.2

שטימע,

נ"י,

סעפט'

,21

,4191

יצום 06ייאָריקן יובילעאום פון ש.
נאָװוסקי ,טאָג ,נ"י ,אַפּריל ,4291 ,02

מאַרץ

.6

אין

רעדאַקטאָרן

אַמעריקע,

ניי,

ז' ,211

אין

ערשטן

קאַמף.
נ"י,

אַמעריקע.

ייזישע
ז'

,6491

בלעי
,681

יידישע בלעטער

ועלט-קריג,

יידישע

,0

אין

נ"י ,6491 ,ז' ,791

חייקין ,י.
9
בלעטער
טרייד-יוניאָן 

זי

יאַ-

נ"י,

,22

חייקין ,י.

,6

זעלדין ,א.
.8
דער אַלטער סאַלדאַט ,אויף דער װאַר",

און

בלעטער

אַמעריקע.

זעלדין ,א.
יאַנאָווסקי אַלס רעדאקטאָר.,

,42

;,9391

אלערליי בלעטער פון יאָר צענדליק פאַרן

איקוף פאַר

פרייע אַרבע-

3

שטימע,

חייקין ,י.
7
דער מילער:קאהאן

זלמן און

לאַג ,נ"י ,3591 ,ז"ז ,722:032

.7

,6

,8
גאָרדין.

נ"י,

פעב'

 06חייקין ,י.
די זעקס איינפלוסרייכסטע

טער

יעקב
יעקב

זײ"ז

יידישע

זיז '219

שטימע,

אַרבעטער

,0

זילבערצווייג ,זלמן
שאול

|

 ,85חייקין ,י.
ש .יאנאָװוסקיס שרייבערישע לאבאָראטאָויע
פרײע

יוֹסף יאנאַװסקי .

,42

זי .5

מאָריס

נאָװוסקין .,פרייע
אױיג' ,6591 ,42

װאַכנבלאַט,

מאַי

,0491

ש .יאַנאָװסקי ,דער ,ג,אָלדזוכער' ,פרייע
אַרבעטער

שטימע,

װעגן

ש.

אַנאָװסקי

.8:9

4

ז' ,805

נ"י,

 ,9291 ,72ז' .6

דייקין ,י.

געג ש .יאַנאָװסקי אין דעטראָיט ,פרייע
ארבעטער

שרייבער,

ניריאַרקער

און עדיוקיײישאַנאַליסעקרעטאַר,

געשיכטע

טײל,

פון

צװײטער

שמועסן.,

נ"י ,סעפּט'

פרייע אַרבעטער

החאַימאָװיטש ,מ ,י.

:

װערט

זי

ש .יאַנאָװסקי ,נעקראָלאָג .ניהיאַרקער
װאָכנבלאַט ,פעב'  ,9391 ,01ז' |,
אַרום

רעדאקטאָר

,3591

.22

חאַימאָװויטש ,מ ,י..

3
א .ש.

נ"י,

חאִימאָוויטש) ,מ .י.

די געשיכטע פון
יוכילעאום-קאַנװענשן.,
אַרבעטער רינג ,ערשטער טײל ,נ"י,5291 ,

ב.

אױיג'-סעפּט'

שטימע,

"01עריקער

װאָרט,

יוני

זשיטלאָווסקי ,ד"ר ח.
9
דר הלל זאַלאָטאַראָ .יידישע קולטור,
"

ז' .523

ואַקס,

דאָס

ליטערארישע

דער

ישורין

בלעטער

אין

אוֹן

זשורנאַלן,

אמעריקע.

נ"י,

ז"ז .612:712

חייקין ,י.

ש .יאַנאָװסקיס בײטראָג צו דער יידישער
פּרעסע און ליטעראַטור ,יידישע בלעטער
אין אַמעריקע,

נ"י ,6491 ,ז"},852:062 :

יאַבאָטסקיביבליאַגראַביע

ש.

דייקין ,י.
1
ש .יאַנאָװוסקיס ,פר אַרב' שטימע
יאָר

514

צוריק.

נ"י ,פעב'

אַרבעטער

פרייע

מיט

 ,6491 ,1ז"ז ,67

יאַנ'  ,6591 ,31ז"

טשובינסקי,
פרייע
,86

5

שטימע,

און

נ"י,

אֲפּריל

,9
,8

יעקב

ב.

שריפטן,

,2

,8

ישורין,

װילנע פּאַריז,

א.

,5

פּיאָנערישע

דער

באועגונג.

שער

געשיכטע

ראָלע אין

פון

דער

ידי"

אין די פאַראיי-

ניי,
באַנז,
צװײטער
שטאַטן.
ניקטע
 ,5זײ"ז ,811 ;611 ,511 ,311 ,211 ,111
 2און .531

א ,און ליפשיץ,

טשעריקאָווער
בעטער-באוועגונג.

געשיכטע

ארבעטער-באועגונג

אייניקטע שטאטן.
 ,5ז' .172

,8

פון דער
אין

צװײטער

די

באַנד,

װאָרט,

יידישע

װיניפעג,

,9

פון אנארכיום

,7

,42

אָדם,

אַרבעטער

1

,5491

|

וּ

װאַכנבלאַט,

האַנג ,ה.
יאַנאָװסקי.

ניי'

0

שטימע,

נ"י,

סעפט'

,21

,4191

,01

ש.

יולי  ,4591 ,03ז' .51
ישורין,

תל-אביב,

ז'

,14

א ק,אָנספּיראַציע ' קעגן יאַנאָװסקי ,פרייע

.7591 ,7

יעפים

פאַרלוירן

נ"י

לאַנג ,ה,

,9
ניואַרקער

די

,6591

כצנלסון ,ב.

.8

ירדני ,מ,
עדעלשטאַט-בוך.

,9

האָט

צו מאַנאוכיזם .
מורא.

אדור,

בן שגלה (על זכרונותיו של אַ .פרומקין),

צװישן פריידענקער אַמאָליקע יאָרן .די
אַרטיקלען פון פייגענבוים און 'אַנאָװסקי
מאַרג-פרײיהײט,

מאָרגןךפרייהייט,

ניי,

ז' ,841

,4

נ"י ,פעב'

װאָס איז

כץ ,משה

בחבלי

יוקלסאָן ,ד.

פעב''מאַרץ,

 --דער מענטש

געװאָרן קאַפּױער.
אויג' .5591 ,9

נ"י,

נ"י,

אין אַר-

בץ ,משה

װאָס

מאַי

און פאָלקסמענטש
צוקונפט,

קאַליע טעפער

יידי"
פאר"

ז' .31

נ"י,
נ"י,

|

בעטערירינג,
} ,3ז' ,47

י.

 ,7טשערניאק ,י ,א.
האָט ד"ר זשיטלאָװסקי ליב געהאַט ייריש?

,8

יעפים

 ,4כאַנין ,נ.
אינטעליגענץ

די פּיאָנערן-תקופה פון דער יידישער אַר"

7א,

נ"יי

זי

מאני לייב ביבליאָגראַפיע ,מאַני לַייב .לֵי

{ז' ,857

ארבצטער-באועגונג

דאָס

שטימע,

מאַי

פרייע

,22

אַרי

,3591

דער און באַלאַזן .צװײטער באַנד,
 ,5ז' 3ו .סעפּאַראַטער אָפּדרויק,

לאַנדאָן און איר

שער

יעפים

גאָרדין ביבליאָגראַפיץ,

בעטער
5

.7

טשעריקאָווער,

,8

,2

0

ישורין,

,6

 ,4טש(עריקאָווער) ,א.
צ,ום אריינגאַנג אין א נײע פּעריאָדט.
היסטאָרישע

שטאַטיגעדענקיבוך .נ"י ,3591 ,ז"ז :498
 .5סעפאַראַטע אָפּדרוק ,ניריאָרק,3591 ,

.12

ב.

אַרבעטער

ישורין ,יעפים
,
דוד עדעלשטאט ביבליאָגראַפיע ,דוד עדעל-

ז .8

ווען א דורכפאַל איז ניט קיין אַרײגפאַל,.
ז"ז

בליאָגראַפישע סטאַטיסטיק ,צוקונפט ,ניי,
מאַיייוני  ,2491ז.842 .

שטימע,

 ,2חייקין ,י-.
ביים װיגעלט פון דער ,פרייע ארבעטער
טטימע" ,פרייע אַרבעטער שטימע ,ניי,

,2

 ,0ישוֹרין ,יעפים
,וקונפט ' )2981-2491( .בי"
פופציק יאָר צ

פעבי

געקראַלאָג,

פאָרװערטס,

.9591 ,2

פװאַנג ,ה.

אב .קאהאן ביבליאָגראַפיע .נ"י ,1491 ,זי

הימנעס

7

דענקיבוך,

און תפילות,
נ"י,3591 ,

דוד עדלשטאַט
ז"ן

,024:124

גע-

יע פים 

,1

,0

ליבערמאַן ,חיים

די נשמה

ליטעראַטור,.

פון דער יידישער

ז' .442

ביכער און שרײיבער ,נ"י,3391 ,
")1א ,ליובארסקע ,יוסף

שטימע,

אַרבעטער

אויפן

,9981 ,92

ז"ן .5

1חב,

גוררת

שטימע,

,2

ז"ז  8פ.9

נ"י ,יולֵי ,0091 ,02

..1

פלינדער ,ש.
יאַנאָװסקי

ש.

פרייע

,6

85

אין

אַרבעטער

יוסף

קאַהאַנס

שטימע.

ז' 64

נ"י;

נאַװ'

,1

לינדער ,ש.
ש.

יאַנאָװסקי

פרײע
86

,4

אין

קאַהאַנס

אַרבעטער שטימע.
זײ"ז  2און ,7

נאָװ'

נ"י,

פלינרער ,ש.

מיט א האַלבן יאָרהונדערט צוריק( .מיין
קוויצער שמועס מיטן רעדאַקטאָר ש.
יאַנאָוסק;

פרייע

שטימע,

אַרבעטער

ניי,

יאַני  ,6591 ,31ז' 92

נאָװסקי,
אױג'

,6

שטימע,

אַרבעטער
ז' .5

צוקונפט,

נ"י,

אַרבעטעריבאַװעגונג
צװײטער

ר

פּריװאַט:בויװעלע

פרײע
,4191

,9

אין
באַנד,

זי ,172

,8

אַרבעטער
ז"ז

די

פאַראי-

נ"י,

,5491

י

צו

שטימע,

ש.

אאנאָװסקײ

ליטעראַרישן

זשורנאַל,

נ"י,

קאַליפאָרניער

זשעלעס,
2

יום'טוב

בלעטער.

לאָס

אַנדי

סעפּט ,6591 .ז"ז .31241

פאָרנענשטערן,

ש .יאַנאָװסקי.

הערמאַן

יוני

,6

טאָגימאָרגן זשורנאַל ,נ"י,

,7591

מוקדוני ,ד"ר א.
ערשטע יאָרן פון יידישן פרייהייטלעכן
סאָציאַליזם" ,פון ש .אאַנאָוסקי .מאָרג

 ,4פוקדוני ,ד"ר א.
ד'"ר הערמאַן פראַנק .מאָרגןזשורנאַל ,יי
נאָוו ,2591 ,2

,85
צום

נ"י ,סעפט'

-02יעריקן

קונפט".

יזישע

יוני

פון

יוביליי

פּראָבלעמען,

דער

,צו"

צװײטער

,21

 .6מילך ,יעקב
דער ,פאָרװערטס" מאַכט די ערשטע טריט,
פון

אפאַרװערטס",

/

יאַריד,
,31

|

פילך ,יעקב

די אַנטשטײאונג

8

נ"י,

שטימע,

יולי

,4

,7491

ז"ז

באַנד ,נ"י ,0291 ,ז' .9

לעבעדיקער (דער).

אויפן

ז"ז .702:512

זשורנאַל ,נ"י ,יאַנ' .0591 ,92

לפעבעדיקער (דער)

א

פון דער

אַ װאָרט פירער ,אַן אָרעמאַן אין וערטער.

ליפשיץ ,י .און

שער

שפיגל

איסט.

5
)2א ,מאַלאַמוט ,יוד לאמעד
װי שנעל מװערט בי אונדז פאַרגעסן.

ניי,

טשעריקאָווער ,א.
די פּיאָנערן-תקופה פון דער ידישער ארי
בעטער-באַװעגונג .געשיכטע פון דער ידי"
ניקטע

דער

נ"י,2391 ,

אַרבעטער

3

ליעסין ,א.

שטאַטןן,

יעקב

א בוך צו פאַראײביקן דעם אָנדענק פון

רעדאַקציאַנעלע נאָטיצן.
מאַי  ,4291ז' 123

,7

נ"י ,יאַנואַר  ,0091 ,5ז' ,6

פון אַ דור יידישע שריפטשטעלער) ,פרייע

 ,8ל(ינרער) ,ש.
פריע

פרײע

אַרבעטער

 ,2מאַלאַמוט ,יוד לאַמעד
שין יאַנאָוסקי (דער גיײיסטיקער דערציער

אַ בריוו פון מאָריס זיגמאַן צו ש .יאַ-
,6591 ,42

קאָנװענשאָן.

מאַגידאָוו,

סיין,

בוךי
,8

יאֲריד.

נ"י ,אָקט' .6591 ,7

ש .יאַנאָװסקי,

בוך.

|
יוסף

שטימע,

אַרבעטעך

טאָגימאָרגן

לעווין ,אַלבערט

אונדזער

פרײע

יאריד.

ליטעראַרישן

זשורנאַל,

יוסף

צבירה .

ליטעראַרישן

טאָגימאָרגן

זשורנאל ,ג"י ,נאַװ,4591 ,41 ,
0א .לעבעדיקער (דער).

0בב.

ליובארסקע,

עבירה

לעבעדיקער (דער)

אויפן

װאָס איז דער מער מיט די יוניאָנס? פרייע

נ"י ,דעצ'

ישורין

.4591

טאַג'מאָרגן

נ"י,

 ,6זײז 39:49.
 ,1סמישקאָווסקי ,נוח
די ערשטע צייט אין ניויאָרק .מיין לעבן

ש .יאַגאָרסקײביבליאָגראַפּיע
מײינע

און

,7

,8

רייזעס.

באנד,

ערשטער

נ"י,

.9

ז' .612

מרמר ,קלמן

מיין לעבנס-געשיכטע ,,אין דער דרוקעריי

פמעסטל ,יעקב און
זילבערצווייג ,זלמן

פון קעגנער.
.1591 ,3

צו דער יעקב גאָרדין-ביבליאָגראַפיע .קלמן
מרמר ,יעקב גאָרדין .איקוף -פאַרלאַג ,נ"י,
,3

,9

(,0

,1

} ,נ"י ,7291 ,ז' .761

|

.

,1

,2

מרמר ,קלמן

 14מאָטקװע,5 ,

באַנד

בוך פון אַמאָפּטײל ,2 ,נ"י ,9391 ,ז' .4

,2

,4

ז"ן ,63 53

,8

ערשטע  05יאָר יידישע ליטעראַטור אין
אמעריקע .מאָרג-פרײיהײט ,נ"י ,מאַי ,82
|
.7

,95

,6

מרמר ,קלמן
די װאַרהײט" ,זוד עדעלשטאַט.
פאַרלאַג ,נ"י ,0591 ,ז' .84

ז"ן

שטאַט.

,07

,8

איקוף פארלאג,

נ"י,

,0591

יוֹני ,0491

4

נ"י,

צוקונפט,

ז' .623

ליטעראַטור

אין

מיינע ענציקלאָפּעדיע.
נ"י,2491 ,

דער

צװײיטער

אנן ציקאָ.

יידן"ג .דובנאָו פאָנד
שפאַלט

824

נינער ,ש.

הספּדים,

טאָגימאָרגן זשנרנאל,

הספּדים,.,

.4591 ,12

מאַרץ

ניסענזאָן ,א,
ריח

דער

פון קינסטלערישן

לעבעזיקער,

נ"י,

,8391

ז"ז

װאָרט .זער
,98:19

סד-ט
אַנארכיזם

איקוף'

פאַרלטג,

העלפט 91טן י"ה .די -09ער יאָרן .אַלגע-

,0

פמרמר ,קלמן

דוד עדעלשטאט.
ביבליאַגראַפיע.
פאַרלאַג ,נ"י ,0591 ,ז' .763

יידביוראַ

נ"י,

.,6391

ניגער ,ש.

זײז

|

|

ניגער ,ש.

,9

מרמר ,קלמן

טעג

אָן ציין .ש .אאַנאָװסקײ

אימיגראַנטן-ליטעראַטור.

נ"י,

אָגמערקונגען און עקסקורסיעס .דוד עדעלי

אוניװערסיטפטן,

פון

.621:331

,8
איקוף

ז"ז

נאַדיר ,משה

יידישע

מרמר ,סלמן

.691 591

משה

אין מיינע

6

( .)0781:0981ג י,4491 ,

נ"י,|359 ,

 -צו אַ קאַניבאל

דער אָנהײב פון דער יידישער ליטעראַטור

אין אַמעריקע

פאַרלאַג,

יעקב גאָרדין.

מײנע טעג ,נ"י ,5391 ,ז' ,512

מרמר ,קלמן

,4

אַמעריקאַנאָ".

נאַדיר,

טעג

פון אמאָפּטײל,

קלמן

גאָרזין.

מרמר ,קלמן

פּאָלעמיק,

יוסף באָװשאָװער .יאָרבוך
 ,2נ"י ,9391 ,זי ,14

מרמר,

גאַליציע,

,עמענטיא
ד

ז' ,54

 ,2מרמר ,קלמן
באָװשאָװער נאָך עדעלשטאַטס טויט .יאָרי

יעקב

איקוף'

פאַרלאַג ,נ"י ,3591 ,ז' ,48

מרמר ,קלמן

,3

פרמר ,קלמן

איקוף

 ,די װאַרהײט ,/דאָװיד עדעלשטאַט.

,7

מרמר ,קלמן

"גלות

מאָריס װינטשעװסקי .גע:
ברידער-קריג,
זאַמלטע װערק ,באַנד  ,1נ"י ,7291 ,זי
|
6

נ"י,2591 ,

זי .|8

באָװשאָװערס לעצטע טעג .יוסף באַװשאַ
װער ,נ"י ,2591 ,ז .90

קאמף צװישן אנאַרכיסטן און סאָציאַליסטן,
געזאַמלטע װערק.
מאָריס װינטשעװסקי.

,0

פרמר ,קלמן

באָװשאַָװער נאָך עדעלשטאַטס טויט .יוסף

זײז .722:032

מרמר ,קלמן

באַנד

מאָרגן-פרײיהײט,
'

באָװשאָװער,

|

נ"י ,יאַני

צװישן

קלאָפּעדיע,
פאַנד,

פּאַריז,

דריטער
,6391

יירן.

אַלגעמײינע

באַנד
שפאַלטן

ייד

ענצי"
דובנאָװ'

,304:404

יע פים.

10

,1

,2

סדן ,דב
קערת

פליטת סופרים.
תש"ג ז 1222
 ,2ספוראַסקי ,ב.
אונדזער דאָפּלטער יום"טוב .פרייע אַרבע-
טער

85

שטימע,

פסטערן,

אגוזים,

נ"י ,יולי  ,6591 ,72זי .4

חיים זשיטלאַװסקין,
ניי ,אַפּריל

4

יאָר

1

דער

פרייע

אַדלער,

ארבעטער

מאָנטרעאַל,

פעב'

 ,5סירקין ,ד"ר נ.
יאנאָווסקי

ש.

און

דֶעֶר יידישער

ליזם ,פרייע אַרבעטער

2

שטימע,

 ,4191ז' .4

סלאָנים ,וואל
6
דער ,לעבעדיקער" ,איך און לוטשע קאַר-
מען .דער לעבעדיקער ,גי  ,8291ז ז
,
1

,6

 ,5591ז' .09

6

און

4

,9391 ,13

,9

,

אנארכיסטישע

ישראל
און

איז

איינפלוסרייכער.

פיינבערג'קעמפער

פרייהײט

סאַציאַלער

גרופּע

פאַר

גערעכטיקײט,,

נ"י,

,8491

ז' .42

 ,29עפּשטיין ,מלך
לאַנדאָן אן ,אכסניה " פאַר ניוײיאָרק .יש"
ראל פיינבערגיקעמפער פאַר פרייהײט און
סאַציאַלער גערעכטיקײט .נ"י ,8491 ,זי
.6

שטימע,

נ"י,

אַרבעטער שט'מע,

 ,4191 ,21ז' .3

8

שטימע,

נ"י,

אָקט

,81

ז' ,6

פּאָמעראַנץ ,ג.
ש .יאַנאָװוסקי און די סאָציאַליסטישע באַ-
דער

וועגונג.

4

װעקער,

ניי .,סעפט'

,51

ז"ז .8:9

פּאָמעראַנץ ,נ.
9
ש ,יאַנאָווסקי ,דער אינדיװידואַליסט .פרייע
אַרבעטער שטימע ,נ"י ,מאַרץ ,9591 ,01
זיז

,0

 5און ,7

פּערלמוטער ,מ.

ש .יאַנאָװסקי .ליד .פרייע אַרבעטער שטי
מע,

נ"י,

פעב'

,01

 ,1פאַרבער ,ש.
די פרייהייטלעכע

,9391

זי 4

|
סאָציאַליסטן

און

די

פרײע אַרבעטער
טרייך יוניאָן:באװעגונג .
שטימע ,נ"י ,פעב'  ,1591 ,61ז' .2

,9

עפּשטיין ,מלך

פרײע

אַרבעטער

פרײע

זי .4

 ,0עפּשטיין ,א.
זכרונות װעגן ש' אאַנאָװסקיס טעטיקײט
אין יידישן ניויאָרק ,טאָג ,נ"י ,מאַי ,51

נ"י,

פּאָמעראַנץ ,נ.
7
יאַנאָווסקי און די ,פר' אַרב' שטימע".

סעפּט'  ,5591 ,41ז' .3

עספטרין ,בן עמי סלאווא
9
ש .יאנאָװוסקי ,ניואָרקער װאָכנבלאַט ,מאַרץ

אָקטאַי

פּאָמעראַנץ ,נ.

ש .יאַנאָװסקי.
נ"י ,סעפט'

עדלין ,װו.
7
מיין ברכה ,פרייע אַרבעטער שטימע ,ניי,
 ,8ענטין ,יואל
מאני לייב .יידישער קעמפער ,נ"י ,סעפּטי

,8

ז"ז ,366:56

'

פרייע אַרבעטער
נאָװוסקי.
פעב'  ,9391 ,01ז' .6

נאציאַנאַ-

נ"י ,סעפטי

סאַציאַלער

 ,5פּאַלינאָוו ,סעמיועל
חברים טרויערן אויפן טוט פון ש .אאַי

קענע"

,2591 ,11

גערעכטיקײט.

יעקב גלאַטשטײן ,צוקונפט,
/
בער  ,3591ז' .914

סיגאַל ,י .י.
שטימע.

פאַר

פרי"-
נ"י,

פּאַט ,יעקב

אַן ענטפער צו י .גלאַטשטײן װעגן ד"ר
}.4591 ,

הייט

און

4

איז אונטערשעצט

גע

פײנבערגיקעמפער

ישראל

װאָרן,

אַהרן
טאָגימאָרגן-זשורנאַל,

עפּשטיין ,מלך

גלייבט יאַנאָװסקי

תל'אָביב,

-ישורין

2

פאַרבער) ,ש.
יאַנאָוסקיס ביאָגראַפיע  --אַ נייטיקער טייל
פאר דער געשיכטע פון דער ארבעטער:
באװעגונג,
ז"ז ,41 31

גערעכטיקײט,

נ"י ,אָקט' ,5591

 85פינק ,ראובן
,רייע אַרבעטער שטימע' און איך.
די פ
פרײיע

,6

אַרבעטער

|' .33

שטימע,

נ"י,

יאַנ'

,31

ש .יאַגאָ-סקײביבליאָגראַפיע
,4

-

פינקעלשטיין ,ל,
יוכילעאום

צום
פרייע

,4

פון

אַרבעטער

ארבעטער-פרינד,

שטימע,

יאַני

1יי,

 ,9פינקעלשטיין ,ל.
צום -05יעריקן יובילעאום פון ש .יאַנאָווס -
קי .פרייע אַרבעטער

ר

משט" ,,, .װי ש .יאַנאָװסקי

נ"י ,סעפּט'

סאָציאַליסטישע

בעטער

שטיי

ארבצטער

פעב'

זי

6
ד"ר זשיטלאָװסקי און פרייהייטלעך-סאַ-
פרייע אַרבעטער
ציאַליסטישע באועגונג.

,8

,8

צום

אָנהײב פון ש .יאַנאָװסקי  -פּעריאָד פון
שיכטע .פרייע ארבעטער טי
פגאע"ש,
מע ,נ"י ,יאַנ'  ,4491 7ז"ז  6און 11

9

,0

ר ,ראָקער

חבר

,4491 ,52

טאָר .,פרייע אַרבעטער

,1
װי

ש.

נ"י ,מאַרץ

'טן.

,0

,

געריײניקט

,5591

ז'

.85

 ,5פּייביסאָוויץ ,דוד
,6

באַנד,

שטימע,

נומ.

ברוקלין,

,48

און

אאַנאָװסקי

,2

ביאליסטאַקער

דער

ביאליסטאָקער שטימע,

מאַרץאַפּריל,

,7491

ז"ז

.21:41

פּראַנק ,ד"ר הערמאַן

ביאַליסטאָקער
,7

פראַנק,

5
ש.

נ"י,

,5491

ש .יאנאָװסקיס זכרונות װעגן ביאַליסטאָק.

ש .זאַנאָווסקיס אַ שמוצפס מיט א לײענער,
פרײע

צװײטער

נ"י,

ז"ן

853י

פראַנק ,ד"ר הערמאַן
ניי

 ,2פישמאַן ,יעקב
די אָנהײיביאָרן פון דער פאָלקסביגע .יפער-

|ז' .83

פון

סריידיוגיאַן באװע'

ביאַליסטאָקער לעבן,
סעפט'  ,6491זײז .35

יידישע

מע ,נ"י ,מאַרץ  ,5491 ,2ז' ,7

אַרבעטער

אָנהייבן

דער

,סומך נופלים'.

פאַלקסבינע"1 .י,

פאַר
341

פראַנק ,ד"ר הערמאן

ש.

יוניאָנס אין לאָנדאָן .פרייע אַרבעטער שטי

ציק יאָר

ד"ר

פראַנק ,ד"ר הערמאַן

רעדאק-

 ,4491 1ז' 41
יאַנאָװסקי

הערמאַן

,9

פינקעלשטיין ,ל,
האָס

נ"י ,יאַנֵ' .1491 ,13

ש ,יאַנאָווסקיס זכרונות װעגן ביאַליסטאָק,

מיין ערשטער

שטימע,

שטימע,

פרייע

גונג ,געשיכטע פון דער יידישער אַרבעי
טעריבאַװעגונג אין די פאַרטאײניקטע שטא'

פינקעלשטיין ,ל,
--

/

קעמפער
אַמעריקע .א .ש .זאַקס.
פאָלקס-אויפלעבונג ,נ"י ,5491 ,ז"ז
,8

פינקעלשטיין ,ל,

שטימע,

שטימע

פון ש .יאנאַװסקי.

פראנק,

די

ש .יאַנאָװוסקי און דער אָנהײב פון דער
ב|אַװעגונג אין עגגלאנד ...צום 5טן יאָר:
צייט פון אונדזער אומפארגעסלעכן טוער,
פרײע ארבעטער
שרייבער און רעדגער .
נ"י,

נ"י ,סעפּמי

די יידישע סאָציאַליסטישע באַװעגונג אין

נ"י ,יוני  ,3491 ,11ז' .2י

פעב'

אָנדענק

אַרבעטער

פינקעלשטיין,5 ,

,9

פראַנק ,ד"ר הערמאַן

פּ(ראַנק) ,ד"ר ח(ערמאַן))

פינקעלשטיין,9 ,

שטימע,

פון ײװאָ ,באַנד  ,3װילנע-פּאַריז,

ז' .857

קי) ,פרייע אַרבעטער
 ,4291 ,4ז' ,41

7

,7

באַװעגונג

היסטאָרישע

שריפטן

,6

פרייע ארי
,3491 ,5

ביז דער גרינ-

דער טריד-יוניאָן רעדאקטאָר (ש .יאַנאָװס-

איז אויפגענומען

געװאָרן אין די  0981יאָרן...
שטימע,

פייגענבוים,

דונג פון  בונד".,

,רייע
גס פ

נ"י,

ב.

צום ארײינגאַנג אין א נײער פּעריאָדע אין
די זשאַרגאָנישע ליטעראטור .די ידישע

 ,4191 2ז' ,2
פינקעלשטיין.5 ,
6
גרויסער

פרייע

נ"י ,סעפּט'  ,4191 ,21זי |.
,9

שטימע,

פייגענבוים,

ש ,יאַנאָוסקי.

,7

,111

ב.

אַרבעטער

שטימע,

יאַני

,31

יאַנאָװסקי

נאָװסקי.
הײטלעכן

.2

לעבן,

ד"ר
און

ערשטע

ברוקלין,

נ"י,

מאַי

הערמאַן
זיינע

זכרונות.

ש.

יאַי

יאָרן פון יידישן פריי

פאַציאַליזם.

נ"י,8491 ,

זײ"ז '21

יע פים

12

פ(ראַנק) ,ד"ר ה.

,4

אַרבעטער

ש .יאַנאָווסקיס בוך זכרונות .פרייע אַרי
בעטער
4

שטימע,

און

יאַנ'

נ"י,

ז"ז

,8491 ,9

.8

בראָשור אין יידיש .פרייע אַרבעטער שטי

פראַנק,

,4

אַרבעטער
4

אַרבעטער

נ"י,

שטימע,

,81

מאַרץ

זי .4

{4

ש .יאַנאָווסקיס ,זכרונות
מע,

דערשינען.
נ"י ,יולי

פרייע

,9491 ,8

װאָס זײנען

אַרבעטער
ז.

ו

שטי.

.7

 ,8פראַנק ,ד"ר ה.
נ"י,

שטימע,

סעפט'

פּרעסע אין די
פרײע אַרבעטער

,03

,9491

 ,9פ(ראַנק) ,ה,
 = מיט זעכציק יאָר נענטער ,צום ווייטן גרוי"סן ענדציל .די סאָציאַלע אידעאַלן פון
עדעלשטאַט ,יאַנאָװסקי און פון אונדזער
דור .,פּרײע!אַרבעטער
 ,1591 ,6ז' |;1

0

שטימע,

פעבי

נ"י,

(פּראַנק ,ד"ר הערמאַן)
 0יאָר לעבן און שטרעבן (לײטאַרטיקל)
פריײײע

אַרבעטער

שטימע,

נ"י,

פעב'

,61

פרײיע

פראַנק ,ד"ר הערמאַן

שטימע,

29

פראַנק,

מאַרץ

ד"ר

,8

!,1591

זיז

,21 11

,6

שטימע,

מאַי ,52

נ"י,

פראַנק,

הערמאַן

ד"ר

 -דער רעדאַקטאָר ,דודנ"י,

געדענקיבוך,

,5591

זי

6

פראַנק ,ד"ר הערמאַן

,7

ערשטע אָנהײיבן פון דער סאָציאַליסטישער
אַרבעטער-באַװעגונג אין ביאַליסטאָק .ביאַ-
שטימע,

נ"י,

מאַרץ אַפּריל 3591

זי ,31

פראַנק ,ד"ר הערמאַן

,8

אַנארכאַיסאַציאַליסטישע יידן-רעבעלן אי"
בער דער װעלט .געקליבענע שריפטן ,נײי
,4

,9

ז"ז

,462:662

פראַנק ,ד"ר הערמאַן

דורך אויפקלערונג און דערציאונג צו סאָי
ציאַלער באַפרײיאונג .געקליבענע שריפטףן
נ"י ,4591 ,ז' .082
פראַנק ,ד"ר

,0

הערמאַן

אַנאַרכאָיסאָציאַליזם און ציוניזם.

געקלי

הערמאַן

שטימע,

נ"י,

מאַרץ

פרומקין ,א.

ש ,יאַנאָװסקי אין ענגלאַנד .פרייע אַרבע
שטימע,

טער

 ,5391 ,05ז"ז

נ"י ,אױגוסט

.5
4

 ,2פרומקין ,א.
יאַנאָװוסקיס קאַמף מיט
אינעװײיניקסטע קעגנער.

דרויסגדיקע און
פריע אַרבעטער

שטימע ,ג"י ,סעפּט  ,5391 ,6ז' 4

,רייע אַרבעטער שטימע" .פרייע
 0יאָר פ
אַרבעטער

נ"י,

,11

ז"ז  4און ,7

דוד עדעלשטאט

,1

 0יאָר ,פרייע אַרבעטער שטימע ,יאַ-
נאָװוסקי קומט צוריק פון לאָנדאָן .קאמף
אאַנאָװסקיס
אַרום יאַנאָװסקיס אנזיכטן.
קאַמף פּאַר איבערפּאַרטײאישער ,ריינער
טרייד יוניאָן באַװעגונג .פרייע אַרבעטער
נ"י,

מאַי

,1591

בענע שריפטן ,נ"י ,4591 ,ז.782 .

 ,1591זי .4

,1

אַרבעטער

ליסטאַקער

 0יאָר אַנאַרכיסטישע
פאַראייניקטע שטאָטן,

שטימע,

עדעלשטאַט

פ(ראַנק ,ד"ר ה ).ה .וו.
איצט

ד"ר

 ,85פראַנק ,ד"ר הערמאַן
 0יאָר ,פרייע אַרבעטער שטימע' .יאַ-
נאָװסקי און די  ,פ"א"ש' -פאַרװאַלטערס.

פראַנק) ,ד"ר ה.

,7

הערמאַן

.8

,1

ש .יאַנאָװסקי .צען יאָר .נאָך זיין טויט,
{ ,9491

,31

ז"ז  3און 7

מע ,נ"י ,מאַרץ  ,9491 ,81ז"ז  4און .7

פרייע

שטימע,

אַפּריל

,1591

,רייע אַרבעטער שטימע" ,פרייע
 0יאָר פ

פראַנק ,ד"ר הערמאַן
8
ש ,יאַנאָוסקיס באַרימטע בראָשור און אי-
,אָס װילן די אַנאַר"
רע איבערזעצונגען .װ
אַנאַרכיסטישע
כיסטן??  --די ערשטע

,6

נ"י,

ישורי}

,02

 ,2פראַנק ,ד"ר הערמאַן
,רייע אַרבעטער שטימץ"
 0יאָר פ

.1591

 ,25פרומקין ,א,
ש .יאַנאָװוסקי אין ענגלאַנד.
פון

פרייע

5

ידישן
.45

סאַציאַליזם.

אין פרילינג

נ"י,0491 ,

ז"ז

ט,

13

יאַנאַסקײביבליאַגראַפיע

 ,4פרומקין ,א,
פון "חבת ציון' צום אַנאַרכיזם .אין פריי

ציט א פאַרגלייך צװישן ד"ר פראַנק אוך

,0491

װאַכנבלאַט ,פע-

לינג

יידישן

פון

נ"י,

סאַציאַליזם.

.84

,8

,6

א.

ַ,רב-פריינד"
דער רעדאַקטאָר:זעצער פון א
פרילינג

אין

נ"י,0491 ,

.6

פון

ז"ז

ידישן

יידישן

,7

סאַציאַליזם.

,46:56

פרומקין ,א.

-

סאָציאַליזם,

,7
אין

פון

פרילינג

,8

נ"י ,0491 ,ז' ,881

ז"ז

,0491

,9

,372:082 362

,9

ניי ,פעב ,9391 ,81 .ז' .6

נ"י ,סעפט'

 ,042פּרייליכאָוו ,משה
פופציק יאָר ,ײיזישער
שער

קעמפער,

נ"י,

פרײיע

 ,4191 ,21ז' .3

קעמפער..

מאַרט

,0

נ"י ,6391 ,ז .48
 ,2צביון
דער קאַמף קעגן דעם קאָנטראָל פון דער
קאָמוניסטישער פּאַרטײ אין דער יוניאַן.
פופציק יאָר קלאָוקמאַכערײיוניאָן.
 ,6נ"י ,6391 ,ז' .163

.6881

 ,25צביון און לאַזאַר קלינג
אויפקום
שער

פון

פּרעספ.

יוישער

אַלגעמײנע

סאָציאַליסטי-
ענציקלאָפּעדיע.

ייױױג .דובנאַװי-פאָנד און ציקאָ .נ"י,2491 ,

שפּאַלט .438

,4

|

צביון

! יובילעאומס פון יידישע צײַיטשריפטן .פאָרי
װערטט,

נ"י,

מאַרץ

,71

.1591

קאַהאַן,
פרײיע

זי

,6881:6391

צוויי װעצטעראַנען 

פריײע

אַרי

יוסף

מעריסאָנס

ידײ

,6591 ,32

קלאָוקמאַכערײיוניאָן

דער

פון מײין לעבן .צװייטער

קאַהאַן ,יוסף

אונדזערש



אויסטייטשונג

פון אַנאַרכים.

שטימע,

,61

אַרבעטער

,2

.9

ציק

צייטונג ;װאַר-

בעטער שטימע ,נ"י ,פעב'  ,9391 ,01זי
6

אַרבע

 ,1צביון
די קלאָוקמאַכער-יוניאָן אין דעם קאַמף
צװישן דער אמעריקען פעדעריישאָן א
לייבאָר און די נאיטס אָו לײבאָר .פופ'
יאָר

|.

אַב.

הייט' ,בלעטער

פרימאַן ,ס..
טער

קאַהאן

שטימע,

באַנד ,נ"י ,6291 ,ז"ז ,044:144

און באַגייסטערער,

שטימע,

פרייע

די יידישע אנאַרכיסטן-זײיער

געג /ש .יאַנאָװסקיס לװיה .פרײע אַרבע

לערער

יאַנאָװוסקי.

,,8

פרידמאַן ,ס.
טער שטימע,

קאַהאַן ,אַב.
אַרבעטער

נ"י ,סעפט'  ,4191 ,21ז

ד"ר מיכאל קאָהן ,אין פרילינג פון יידישן
סאָציאַליזם.

ציפּין ,מ,

ש.

א.
נ"י,

|

יאַנאָוסקי אַלס באָס( .בעל הבית) .פרייע
אַרבעטער שטימע ,נ"י ,סעפט,4191 ,21 .
ז' ,21

אַלעקסאַנדער האַרקאַװי.

פרומקין,

צוויבאַק,

ש .יאַנאָװסקי ,ניו-יאָרקער
ברואַר  ,3491 ,21ז' .31

ז ,06

פרומקין,

פעם

יאני

נ"י,

ז' .5

 ,1קאַהאַן ,יוסף
ראַקערס גרויסער איינפלוס אויף אונדזער
באוועגונג דאָ אין לאנד .פרייע אַרבעטער
נ"י,

שטימע,

מאַרץ

,4491 ,13

 ,2קאַהאַן ,יוסף
דער פּאַרזוך אויפצולעבן
יידישעאַנאַרכיסטישע

די

אַמעריקע.

פילאַדעלפיע,

ז' .11

די ,,פא' ש".
באַװעגונג

זײז

,5491

איך

'19:29

,35

קאַהאַן ,יוסה

,5

די װוידער אויפלעבונג
טישער

באוועגוגג.

פון דער אנארכיס-

ַינשאַרכיסטישע
די יאיד

אין אמעריקע.
באַװעגונג
 ,5ז"ז .501:601

קאַהאַן,

,4

פילאַדעלפיט.

יוסף

1

--

אויף

די אַנאַרכיסטן.

די ידיש -אַנאַרכיס"

טישע

אין

אַמעריקע .פּילאַדע?-

,611

2214 .,121

פּיע,

מעקינליס

באַװעגונג
,5491

ז'ז

הינריכטונג

,711
*

,811

--

יאנדר

15

יפ

8ק5אַ,האַן ,יוסף
2

,4
קאַהאַן,
די קראָפּאָטקין

יוסף

 ---אַנטיאַנאַרכיסטן-געזעץ .הירש לע-

קערט,
אין

די

נאַרכיסטשיע
אדַיש
ײ

אַמעריקע.

פילאַדעלפיע,

ליטעראַטור געזעלשאַפט,
די יידיש'אַנאַרכיסטישע באַװעגונג אין אַמע-
ריקע .פילאַדעלפיע ,5491 ,ז"ז .382:582

באװעגונג

,5491

זי ,7

,80

דער פּעריאָד פון רעװיזיע אין אונדוער
באוועגונג,
גונג

די

אין

נאַרכיסטישע
יש
אדַ
ײ

אַמעריקע.

' ,621

,7

פילאַדעלפיע,

באַװע'
,5491

קאַהאַן ,יוסף

באַװעגונג

 פילאַדעלפיע,5

אין

אמעריקע.

 ,5491ז"ז ,851

,7

,461

באַװעגונג

כיסטישע

,5491

אין

פילאַ-

ברערי.

אין אַמעריקע.

י ,002קאַהאַן ,יוסף
ַ,בענדיצייטונג,/
די א

,102

די ,ברויט
=.

,5491

יוסף
באװעגונג

אין

אַמעריקע.

פילאַדעלפיע ,5491 ,ז' 224
קאַהאַן ,יוסף ,

,0

,א"ש'.
די פ

יוסף

און פרייהייט.,

די יידיש.

ארבעטער'רינג.

ַשנארכיסטישע
די יאדי

אין

,602

-

קאַהאַן,

פילאַ-

 --איר אַרױסגעבער

און

מיטארבעטער ,די יידיש-אַנאַרכיסטישע באַ-

פילאַדעלפיע,

,5

,9

די יידיש אַנאַרכיס.

 ,202:קאַהאַן ,יוֹסף
די ראַדיקאַל לייברערי אַלס ברענטש פון
אַמעריקע,

ז' .542

קאַהאַן,

זי 404

דער קאַמף מיט די ,לינקצ .,די יידיש.
אַנצַרכיסטישע

אַנאַרכיסטישע באַװעגונג אין אַמעריקע.,
פילאַדעלפיע ,5491 .ז"ז |.102:302

באַװעגונג

קאַהאַן,

יוסף

אין

אַמעריקע.

כיסטישע באַװעגונג אין אמעריקע.
דעלפיע ,5491 ,ז"ז ,614:914

באַװעגונג
ז' ,771

טישע באַװעגונג אין אַמעריקע .פילאַדעל"
פיע ,5491 ,ז"ז .391 ,881 ,781 ,681
קאַהאַן,

פילאַדעלפיע,

די ידיש-

יאַנאָװוסקי און אב .קאהאן .די יידיש אַנאַר-

 ,982/קאַהאַן ,יוסף
ידי דערעפענונג פון דער ראדיקאַלער לי-
פילאַדעלפיע,

און מיספארשטץן-

באַװעגונג
,5491

82

ז"ז ,661:171

ַינשאַרכיסטישע
די יאיד

פארשיידנהייטן

א{ַנאַרכיסטישע

א סטרייק קעגן  ,פאָרװערטס -צוזאמענ-
שטויס מיט יאַנאָװסקין .,די יידישאַנאַר-
דעלפיע,

קאַהאַן ,יוסף

|

דענישן אין דער באַװעגונג .

|

אַמעריקע,

,5491

די רוסישע רעװאַלוציע און איר ווירקונג
אויף אונדזער באװעגונג .די יידיש אַנאַר:
כיסטישע באַװעגונג אין אַמעריקע,
פיי
לאַדעלפיע ,5491 ,זײז ,043:142

מיינונגס

 ,80קאַהאַן ,יוסף

באַ-

יוסף

6ק,0
אַהאַן,

דער געבורט פון דער ראַדיקאַל לייברערי
די ידיש:
און דער ,אַבענדיצײטונג,/
,261 ,951

קאַהאַן,

יוסף

אין ניויאָרק ,די יאיד
ַינשאַרכיסטישע
װעגונג אין אַמעריקע .פילאַדעלפיע,
ז' .203

7

אַנאַרכיסטישע

פיס 

ישוריאץ

יוסף

קאָנװענשנס אין ניוײיאָרק און  פילאַדעל-
פיע  ---דאָס פרייע װאָרט .די יידיש:אַנאַר-
כיסטישע באַװעגונג אין אַמעריקע .פִילאַ-
דעלפיע ,5491 ,זײז ,562 ,462 ,952 ,852
,662-

װעגונג

זיזן

,1

אין

אַמעריקע.

פילאַדעלפיע,

,5

,344 :234:244

קאַהאַן ,יוסף

| דער איינפלוס פון לאָנדאָן אויף אונדזער
באוועגונג.
גונג

אין

די

נאַרכיסטישע
אדַיש
ײ

אַמעריקע.

פילאַדעלפיע,

באוװע'"
,5491

זין ,564:664:764

ק,אַהאַן,
2
צוריקקער

יוסף
צו דער צוקונפט.

טַֿנאַרכיסטישע

באַװעגונג

אין

די יידיש.
אַמעריקע,

פילאַדעלפיע ,5491 ,ז' .625

9אַהאַן,
ק

יוסף

דער איינפלוס פון לאָנדאָן אויף אונדזער
באַװעגונג .ש .יאַנאָװסקיס טעטיקייט אין

ש.

פו

יאַנאָסטײביבליאָגראַביע
לאַנדאַן .פּרײע
אָקט' .5491 ,62
קאַהאַן,

,4

אַרבעטער
/

ניי,

שטימע,

יוסף

פּיאַנערן.

|

ניויאָרק ,מיאַמיביטש
געדאַנק,

,5591

דער

מאַי,

פּאַריז,

.5 1
קאַהאַן,

,22

צוריקקער

געדאַנק,

,6

צוקונפט.

דער

פּאַריז ,דעצ'

דער

יאַנאָװסקי

פאַרועצן

װײטער

שטימע,

קאָהן ,ד"ר מיכאל

,9

דער

,7

נ"י ,אָקט' ,4591

װופּערמאַן,

עפּיזאָדן

נ"י ,מערץ

,941:151

פרײע
,9

גונג

שטימע,

נ"י,

זכרונות

,9

,42

,9391

 2און

.7

פאַרװערטס,

נ"י,

פרײע אַרבעטער
אייניקע דערינערונגען.
שטימע ,נ"י ,סעפּט'  ,4191 ,21ז' .8

,85
װי

קאָפּעליאָוו ,י.

אַמאָל

אין

:

אויס

אַמעריקע,

מיין
װאַרשע,

פרייע
.8291

צייט,
ז"ז

.2

,4
די

הינריכטונג

די

אנאַרכיסטן

דעם

1טן נאָװעמבער  7881און די מוראדיקע
דעמאַנסטראַציע אין ניו-יאָרק די נאַכט פאַר
דעם .אַמאָל אין אַמעריקע,

|' 230

י.

אנאַר-

פאֲרי

פירער און שרײבער.
נ"י ,פעב' .1491 ,5

פון

דער

פּרעסע.

יידױרג.

|

ידישער

אַלגעמײנע

דובנאַװיפאַנד

סאָציאַליסטי

ענציקלאָפּעדיע,

און ציקאָ,

נ"י,2491 ,

שפּאַלט ,456

קעיפּס ,בען

,1

פרײיע

יאַנאָװסקי .

שטימע,

אַרבעטער

קעיפּס ,בען

,29

,אַלץ איז גוט װאָס ענדיקט זיך גוט",
(בלעטער זכרונות װעגן ש .אאנאָװסקי).
פרייע

אַרבעטער

,1

ז' |.2

קעיפּס,

,8
ריז,

װאַרשע,

,8291

פעב'

שטימע,

פעב'

נ"י,

,61

בען

ש .יאנאָװוסקי.

,4

קאָפּעליאָװ ,י.
פון

 ,3491 ,62ז .6

נ"י ,אָקט'  ,1491 ,3ז' ,3

9491 ,03

נוץ

אַרבעטער

קלינג ,לאַזאַר און ב .צביון

ש.

קאַפּלאַנסקי ,ה.

אַזוי איך

,0

און אָפּשאצונג,

ז"ז

 ,1קאַפּלאַן ,ד.
מיכאַאיל זאמעטקין.
| אָקט'

קיסין,

פרייע

באװע:

ד'"ר מעריסאַן  --פאַרשטאָרבענער

שער

ארבעטער שטימע ,נ"י ,מאַרץ ,71
פרײע ארבעטער שטימע,
ז' .2
מאַרץ

מיט

שטימע,

לאָנדאָגער

 05יאָר צוריק,

אויפקום

קאָהן ,ד"ר מיכאל

אָסקאַר

יעקב

נ"י ,פעב'

װערטס,
,9591

זײז

אין

.783:793

פון אונדזער

כיסטישער

ש .יאַנאָוװסקי .צוקונפט,

,0

,8291

אַמאָל

אַמעריקע,

ש .יאַנאָװסקי .פרייע אַרבעטער
נ"י ,מאי  ,4291 ,9ז' .3

,9

צוקונפט,

ש .יאַנאַװסקי--- .

י.

קאַרטאַזשינסקי,

קאָהן ,ר"ר מיכאל
ז"ז

װאַרשע,

,048-'933

באוועגונג ,),,.

,3

פרײע אַרבעטער
זיינע זכרונות
נ"י ,מאַי  ,9291 ,42ז' .5

,8

אין אַמעריקע,

קאָפּעליאָוו,

 ,3591ז' .3

קאָהן ,ד"ר מיכאל

ש .יאנאַװסקי.
ז"ז ,478:575

ז"ז

װאַרשע,

ש .יאַנאַװסקי און די ,פרייע אַרבעטער
שטימע ,/פּרײע אַרבעטער שטימע ,ניי,
סעפט ,4191 ,21 .ז' .11

.7

,8

פרײער

קאָהן ,מיבאל

ואָל געג.

,8

אַמאָל

פּאַרטײ-לעבן

די װידערדערשיינונג פון דער ,פרייע אַר"
(אַנאָװסקיס ראָל אין
בעטער שטימע,,

יוסף

צו

,8

דאָס אינעװייניקסטע

און ניו -אָרלעאַגס.

פרייער

קאָפּעלואָװו ,י.
פון זי

דער

,3591

פרײער

זײ"ז

געדאַנק,

פּאַי

.61 51

קראַנץ ,פיליפ

,אַרבעטער
דער אָנפאַנג פון לאָנדאָנער
פריינך' ,די פרייע געזעלשאַפּט ,לאַנדאַן,
אױגוסט
4א,

 ,0191ז' ,776

ראָבאַק,

א .א.

װאָס פעלט דער יײדישער

|

קריטיק?

פרייע

יעפּיםס

5

סוֹ

ואַרבעטער

נ"י,

שטימע,

ז'  .3פרייע אַרבעטער
 ,6591 ,8ז' .7

9

זדעצ'

,6591

,41

,9

.0

זכרונות

װעגן

בעטער
,5'7

שטימע,

פרייע

יאַנאָװסקי.

אַר-

נ"י ,מאַרץ  ,9491 ,81זײז

(ראָזענבלאַט ,ד"ר פראַנק)

אַרײנפירװאָרט

יאַנאָװוסקילעגענדען .פרייע אַרבעטער שטי

איגנאַטאָװ

,8

נאַטאָו.

פינף

זישער

שאַפן

און צװאַנציק

ראָזענפעלד,
איגנאַטאָו

פּאַרטיען

װעגן

ראָזענצווייג,

צו א לערער

פּאַרטיי

אַרבע

מיינע

דער ',פשא",

צו ש .אאַנאָװסקי

|
לאָנ
שפי

ראָקער ,רודאָלף

א שװערער אָנהייב ,אין שטורעם .לאָנדאַי
נער גרופּע ,פרײע אַרבעטער שטימע",
 ,2זײן .542:842

ראָקער ,רודאָלף

,0

שטימע,

די גרינדונג פון דער צייטשריפט ,זשער-
מינאל" ,אין שטורעם .לאַנדאָנער גרופּע

ראָלניק ,יוסף
1
,יין אַמעריקע ,ידי
צום צװייטן מאָל מ

 ,2591זי ,452

נ"י ,פעב'

פרייע אַרבעטער

אין

רצ

אין
מזרחאײראָפּע.
,רייע אַרבע:
גרופּע פ

דאָנער גרופֿע ,פרײיע אַרבעטער 
מע" ,2591 .זײז ,422332 022

,9
פרײיע

לרשטע

באגעגעניש

מיט

יידישעץ

ליבערמאַנס נאָכגײער ,אין שטורעם.

טער שטימע .נ"י ,סעפט'  ,4191 ,21ז' .2
 ,0ראָלניק ,יוסף
באַציאונגען

גרופע ,פרייע

טער שטימע" ,2591 .ז' 34
 ,8ראָקער ,רודאָלף

פינף און צװאַנ
שאַפן .שיקאַגאָ.

ל,

און פריינד.

אַרבע-

רודאָלף

פון
װאָלוציאָנערן
שטורעם .לאָנדאָנער

.6 1
און

לאָנדאָנער

ראָקער,

מיין

יאָר ליטערא:

ד"ר י.

אישקייט ,דוד איגנאַטאָה.
ציק יאָר ליטעראַרישער
 ,5ז' ,24
,9

זוך איג:

שיקאָגאַ ,5391

פון

זיינע

זכרונות.

אויסגאַבע

שטורעם.

ז' .5

ראָזענפעלד ,ד"ר י.
און

פונצם

מחבר

צו דער

ידי"
אין

טער שטימע" ,2591 .ז' .21
,7

זיינעץ קריטיקער.

פרייע אַרבעטער

ראָקער ,רודאָלף
שער

,4191 ,21

אאַנאָװסקיס

שטימע ,נ"י ,יולי  ,8491 ,32ז'  .3פריע
אַרבעטער שטימע ,נ"י ,יוְּלֵי ,8491 ,03
ז"ז  3און 7

בןדיקיר

7

;אַרב "פריינד

6

מע ,נ"י ,סעפט'

נאָך

אַװעקפאָר פון לאַנדאָן .

ראָבינס-לאַנג ,לְיוסי
ש.

ראָקער ,רודאָלף

דער

שטימע ,נ"י ,דעצי

ישורין

,51

 ,1591ז"ז

71

און .52

שער קעמפער ,נ"י ,מאַי  ,1591, 4ז' .31
,2

ראַסקין,

|

סאַול.

יאַנאָוסקי אַלס קריטיקער.
טער שטימע,

,9

פריע

אַרבע

נ"י ,סעפּט'  ,4191 ,21ז' ,21

ראָקער ,רודאָלף

יאַנאָווסקיס איינפלוס אויף דער לאַנדאָנער
ארבעטער-באוועגונג.

מע ,נ"י'

פרייע אַרבעטער

שטי

טעפּט  ,4391 ,41ז' .8

 ,4ראָקער ,רודאָלף
דער אַמאָליקער ,אַרבעטער-פריינד  /און
ש .יאַנאָװסקי אין לאָנדאָן פרייע אַרבעטער
שטימע ,ני"י ,יוני  ,8491 ,81ז'  .6פריע
אַרבעטער שטימע ,נ"י ,יוני ,8491 ,52
ז'  .6פרײע אַרבעטער שטימע ,ניי ,יוְלֵי
 ,8491 ,2ז' .6

גפרײע אַרבעטער

,

שטימע".

ראָקער ,רודאָלף
,רייהייט" ,אין שטורעם .לאָנ
די גרופּע פ
דאָנער גרופע ,פרײע אַרבעטער שטימע",
/
 ,2זײז .762:862

,2

ראָקער ,רודאלף

דער גרויסער אויפלעב פון דער באועגינג
אין לאָנדאָן .אין שטורעם .לאָנדאָנער גרו-
, 9פרייע אַרבעטער שטימע" ,2591 ,זִי
,4

,29

ראָקער ,רודאָלף

אונדזער פּרעסע און ליטעראַטור ,אין שטד
רעם .לאָנדאָנער גרופּע ,פרײע אַרבעטער
שטימע",

,2591

ז' ,053

 ,4רויזענבלאַט ,ה.
השפּעה פון דער  ,פא ש .אויף יידישער
ליטעראַטור

אין אמעריקע.

פרײע

אַרבע-

ט.

ד1

יאַנאַרסקיביבליאָגראַפיע
שטימע.

טער

 5און 7

נ"י,

/

,03

מאַרץ

ז"ז

,1591

|

 ,8ריווקין ,ב.
,די זוכער פון אמת /פון פעליקס האָי
לענדער ,איבערזעצט פון ש .אאַנאָװסקײ
אַרבעטער-פריינד ,לאַנדאָן ,נאָר ,0191 ,11
ז"ז .01711

פרייע
דער ,,

שטימע" .פרייע אַרבעטער
פעב'

,8

שטימע,

נ"י,

 ,6591 ,01ז' .3

שוטץ , מ,

מיינע יאָרן אַרום דער ,פרייע אַרבעטער
אַרבעטער

פרייע

שטימע,

נ"י,

אַפּריל  ,6591 ,02ז' .2

נ"י ,פעב

ו

,0

זײן .321:421

,7

,7

יאָרן

שטימע",

 ,6רייזען ,אברהם
מלחמה-יאָרן ,צוקונפט,

רייזען,

שוטץ,

מיינע

בכ.
ארום

ארבעטער

אברהם

 ,9שוטץ ,מ.
די ,פ,רייע אַרבעטער שטימע
לייענערס,

נ"י,9391 ,

ש .יאַנאָװסקי .פעדעריזאַמלבוך,

אַרבעטער

פריע

און אירע

שטימע,

נַיי,

מײי  ,6591 ,4ז' .4

 ,8רייזען ,זלמן
שאולי-יוסף יאַנאָװסקי .לעקסיקאָן פון דער

 ,0שולמאַן אליהו:
 ,די ארבעטער צייטונג" .זאַמלבוך צו דער

פילאָי

געשיכטע פון דער ידישער פּרעסע אין
אַמעריקע ,אַרױסגעגעבן פון דער יידישער
קולטור געזעלשאַפּט ,נ"י ,4391 ,ז' .82

ליטעראַטור,

יידישער

און

פּרעסע

לאָגיע .ערשטער באַנד ,װילנע ,8291 ,שפּאַלי
טן .9121'4221

 ,9רייף ,הירש

,1

דאָס לעצטע יאָר פון ש .יאַנאָװוסקיס לעבן.
פאַרװערטס,

נ"י ,פעב'

 ,0רייף ,הירש
צום ערשטן יאָרצײט
ניריאַרקער

.9391 ,61

ריקע.

פון ש .יאַנאָװסקי

װאָכנבלאַט,

,32

פעב'

,0491

,1

שאַצבערג ,

|

ס,

טעג מיט ש .אאַנאָװסקי.

אַרבעטער

שטימע,

נ"י,

מערץ

0

פרײע
,9391 ,42

ז' .6
 ,2שאַצקי ,ד"ר יעקב
יהודה ליב כהן ,נ"י ,8391 ,ז' .81
 ,8שאַצקי ,ד"ר יעקב

.4

,4

ז' .42

שאַצקי ,ד"ר יעקב

פריע
ועגן יאנאָװוסקיס מעמואַר"בוך.
ארבעטער שטימע ,נ"י ,מאַרץ .9491 ,81

יואָ
בעטער-באוועגונג אין אַמעריקע.
בלעטער .באַנד  ,93נ"י ,5891 ,ז.615 .

,6

שוטץ ,מ.

מיינע

ארום

דער

שטימע" ,פרייע אַרבעטער
יאַנ'  ,6591 ,31ז' .42

אַרבעטער

שטימע,
|

,92 ,12 ,51 ,21 ,11

.24

שטאַרקמאַן ,משה

די אַנטשטײאונג פון ,אַרבעטער :ייטונג"
,רייע אַרבעטער שטימע" 57 .יאר
און פ

ניי,

פּרעסע

נ"'}549 ,

אין אַמעריקע.

 ,59שטארקמאן ,משה
פ,רייע אַרבעטער שטימע" 57 ,יאָר ידי

שוב ,ד.
2
צו דער געשיכטע פון דער ידישער אַר-

יאָרן

י.
פלעק פון דער ידישער

 ,5שטאַרקמאַן ,משה
צװיי ירושות( .פּאַראַלעלן  --צו רודאָלף
ראַקערט יובל) .פרײע אַרבעטער שטימע.

יידישע
.43 1

,פרייע

ז' ,46

ניי ,מאַרץ  ,4491 ,1ז' .91

יהודה ליב כהן .יאָרבוך פון אַמאָפּטײל,
ניי,8391 ,

.0781:0091

2ב .שווארץ,
דער שוארצער

נ"י,3491 ,

גאַס .נ"י ,5291 ,זײז

זײן .41251

לעצטע

שולמאַן ,אליהו

זשורנאַליסטיק און זשורנאַליזם ,געשיכטע
פון דער יידישער ליטעראַטור אין אַמע

שע

פרעסע

זין

.2434

,9

אין

אַמעריקע,

נ"י,

,5491

שטאַרקמאַן ,משה

הנעדרים.

,1
,7

הדואר,

נ"י,

מאַי ,52

,7491

זי

שטאַרקמאַן ,משה

,רייע ארבעטער שטימע" .טאָג ,נײי,
די פ
אָקט'

,7491 ,5

19

יעפיט

8

,9

שטאַרקמאַן ,משה

שטראַסבערג,

די פ,רייע אַרבעטער שטימע" .די װעלט,

זאכלעכע

בוענאָס-אײרעס ,דעצ'  ,7491ז' .2

נאָווסקיס

שטאַרקמאַן,

.9

שטימע,

משה

די זכרוגות

פון א פּיאָנער ש .יאַנאָװסקי

 --ערשטע

אאָרן פון יידישן פרייהייט.
טאָג ,נ"י ,אויג'

לעכן סאַציאַליזם.,.,

אַרבעטעך

ניי,

שטימע,

זין .45

1

נ"י ,פעב'

מע,

,2

,865

 ,1591זי .81

ש.

פרײע

יאַנאָװסקי

9

שטאַרקמאן ,משה
אַרבעטער
ז' ,4

נ"י,

סעפּט.

,4191

שפּאַניער ,מ.
איבער  04יאָר אויף דער װאך .פרייע אַרי

בעטער שטימע ,נ"י ,פעב'  ,,34911 ,21ז"ז
 3און 7

,רייע ארבעטער שטימע ,פרייע
 4יאָר פ
שטימע,

גוויסער

שטימע,

יום -טוב.

פרײע

,21

אַרבע':

זי

2

שמימע,

נ"י ,פעב'  ,4591 ,21ז' .8

.2

שטימע,

אונדזער

שטאַרקמאַן ,משה

נ"י,

יאַנ'

,6591 ,31

זי

שפּאַניער ,מ,

טער
אַרבעטער

י.

שער ,ז.

בעטער
,9

שטאַרקמאַן ,משה
,61

זי .5

צוליב ש .יאַנאָװסקיס באַרימטן בריווקאסטן
האָב איך געביטן מיין נאָמען .פרייע אַרִי

,0591

אוצרות און קװאַלן ,פרייע אַרבעטער שטי

,9291

אַרבעטערּ

מ,

שמולעוויטש,

.4

געשטאַרבן דעם 1יטן פעב'  ,9391פרייע
פעב'

דעריגערונגען.
נ"י ,מאַי ,01

פרייע

ש.

אויף קבר-אבות בי די בויער פון ,פאָר-
ווערטס ,,פאַרװערטס ,נ"י ,מְאַי ,7891 ,91

שטאַרקמאַן ,משה

,5

אויסבעסערונגען

שמואלזאָן,

0א.

צום :11טן
די זכרונות פון אַ פּיאַנער.
יאַרצײט פון ש .יאַנאָװסקי ,װעלכער איז

ד"ר א.
אין

יאַ'

פרײע אַרבעטעף
געפילן און װינטשע.
שטימע ,נ"י ,סעפט'  ,4191 ,21ז .2

,/

,90

,0

.,6

ישורין

נ"י,

פעב'
:

,5591 ,11

,0

מאַקס

שפּאַניער,

ש .יאַנאָװסקי ,געב .אין פּינסק אין ,4681

זכרוגות װעגן ש .יאַנאָװסקי ,א פּאָגראָם
אויף דער ,פא"ש" .ש .י .און די פ"אשי
שיף-עקסקורסיעס .ש .י .קומט צו מין

מאַרץ

לװיה ,פרייע אַרבעטער שטימע ,נ"י ,פעבי

שטיינבערג,

,4

געשטאָרבן
,9

,8

פרייע

נוֹח

אין ניויאָרק,
אַרבעטער

1טן

שטימע,

פעברואַר
נ"י,

 ,9491זי |.

6

 ,1591ז' ,52

נאָטיצן און לייטאַרטיקלען וועגן ש .יאַנאָווסקין
אין ציימונגען און זשורנאַלן,
,1

דור עדעלשטאט געדענקבוך; גיו'י

 ,1די ,2
 ,די פרייע אַרבעטער שטימץ",

| =אָרס ,3591 ,זין ,281 181
ש .יאַנאָװסקי קורצע ביאָגראַפיע און בילד.

4

 ,2דאָס װאָרט ,ניודיאָרק; גי 4291
זי .5
(צו זיין זעכציק יעריקן
ש .יאנאָװסקי,
יובילעאום),

,35

די וועלט ,בוענאָס איירעס; דעצי

די וועלט ,בוענאָס איירעס;
' .8
,8
ש .יאַנאָוסקיס
גאָר בקרוב,

25

טויזנט
,1

זכרונות

דעצ'

דערשיינען

יאר פּינסק;
זײז .323:523

ניו

שוין

יאָרק;,
/

ש .יאַגאַװסקײביבליאָגראַפּיע

19

שאול יוסף יאַנאָװסקי,
,0
|

,פאָרוֹיס",
 ,9זי ם,

ואַרשע;:

,4
פעבי

,7

פאָרווערטס,

,11

פעב' ,2

ניו-

,8

.9
ש .יאַנאַװסקי געשטאָרבן,

,8

פאָרווערטס,

ניו-יאָרק,

פעבי

,9

פֿאָרווערטס,

פעבֿי

,8

,9
איינדרוקספולע לויה פאַר דעם אַנאַרכיס-
טישן שריפטשטעלער און ארבעטער'פי'
רער ש .יאנאָװוסקי.

 ,068/פאָרווערטס ,ניודיאָרק; אַפּרי ,91

פופציק

,

יאָר יידישע שריפטזעצער

 ,2פריינד (דער) ,ניו-יאָרק :אֶכְטִּי

,6

,

,8

,9
ש .יאַנאָװסקי,

זײ

.2:3

שטימע,

פרייע אַרבעטער שטימע ,ני-
יאָרק; :סעפט'  ,04891 ,02זי .8
צו דער ש .יאַנאָװוסקי  ---מצבה אויפדע-
קונג( .לייטארטיקל),

 ,8פרייע אַרבעטער

ני-

שטימע,

יאָרק; סעפּטי  ,0491 ,72זי ,8
ש .י .יאַנאָווסקי מצבה-אויפדעקונג,
,9

פרייע

אַרבעטער

שטימע,

יאָרק; מערצץ .9893 ,81

נין-

-

ש ,יאַנאָװסקי :צען יאָר נאָך זיין טויט,

 ,0פרייע אַרבעטער שטימע,

ניו-

יאָרק ;:אַפּריל  ,3591 ,42זי .8

זי ,2
,4
! ש .יאַנאָװסקי  07יעריקער יובילעאום,

פריינד (דער) ,ניו-יאָרק; אַפּריך

פרייע

אַרבעטער

ניו-

יאָרק :אִסְטּי .6291 ,1
גענאָסע ש .יאנאָװסקי ציט זיך צוריק פון
,אָרװערטס",
מיטאַרבעטערשאַפט אין פ

,3
אַלמנה פון ש .אאַנאָװסקי געשטאָרבן;
לוויה היינט 1 ,אַזײגער בײטאָג,
יוניאָן :ביריאָרט ,8391 ,זי פ9סן.
צייטונגען קומען און צייטונגען גייען.

פרייע

אַרבעטער

שטימע,

יאָרק; אַפּריל  ,4291 ,52ז' .2
גענאַסע ש .יאַנאָוסקי צו דער ,פרייע אד"
בעטער שטימע" ,לײטארטיקל,

,3

,9
לויה פון ש .יאנאָװסקי היינט פון ,,פאָר-
וערטס -בילדינג ,פילע אָרגאַניזאַציעט באַ-
טײיליקן זיך,

ניודיאָרק;:

שטימע,

יאָרק; אַפּריל ,4291 ,81
גענאָסע ש .יאַנאָװסקי (צו זיין זעכציקסטן
געבורטסטאָג ,דעם 81טן אַפּריל .)4291

געשטאָרבן ש .יאַנאָװסקי.

ניו-יאָרק;

פרייע

אַרבעטער

ניו"

ליזע יאַנאָווסקי( .געקראַלאָג),

1

פרייע אַרבעטער שטימע,
יאָרֹק; גאָװי .6591 ,03
ש .יאַנאָװוסקי מעמאָריאַליבוך.

נו-

אַרטיקלען װעגן ש .יאַנאָװסקין אין פרעמרע שפּראַכן.
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