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Introduction: These recollections of a visit to a wooden synagogue in Mogilev            

by the great modernist artist El Lissitzky show us the artist at a moment of transition,                

reflecting on the overarching question of what it means to make Jewish art. Lissitzky              

(Lazar Markovich Lissitzky, 1890-1941) is known for two divergent styles: his earlier            

“Jewish style,” best represented by his volume of lithographs illustrating the Passover            

song “Khad Gadye,” and as one of the founders of Suprematism, as seen in his drawings                

and lithographs called Prouns. Lissitzky visited the shul in Mogilev in the summer of              
1

1915 or 1916, as part of the Jewish Historical and Ethnographic Society’s expeditions. As              

he describes the moment, artists all over Europe were turning to folk culture for              

inspiration. The ethnographic expeditions were one expression of a movement among           

Jews to study their own folkways and understand their national identity. The years of              

the expeditions overlap with Lissitzky’s “Jewish style”; he created the “Khad Gadye”            

illustrations between 1917-1919. But in 1919 Lissitzky joined the faculty of Marc            

Chagall’s People’s Art School in Vitebsk where he would meet and work with Kazimir              

Malevich, originator of the “suprematist” style. Lissitzky turned from representative art           
2

that referenced Jewish letters and life to an abstract and geometrical style. This             

transition occurred just as he was writing about his visit to Mogilev for the journals               

Milgroym and Rimon. It is interesting that Lissitzky was clearly still deeply impressed             

by the artist of the Mogilev shul in the years when his art was moving in a radically                  

different direction.  

 

1 For a brief biography see: Seth L Wolitz. "Lissitzky, El." YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe 

(2010). Accessed 24 June 2019 <http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Lissitzky_El>. 
2 For an excellent history of the Vitebsk art scene, see Aleksandra Shatskikh, Vitebsk: The Life of Art 
(New Haven: Yale University Press, 2007).  
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Lissitzky’s sketches and descriptions of the Mogilev shul published in Milgroym appear            

to be the only surviving first person account of this great example of a Belarussian               

wooden synagogue. In her book The Architecture of the European Synagogue, Rachel            

Wischnitzer, who was of course also the editor of Milgroym and Rimon, includes several              

of Lissitzky’s sketches and uses his descriptions as the basis of her own.   
3

  

3 Rachel Wischnitzer, The Architecture of the European Synagogue (Philadelphia: The Jewish Publication 
Society of America, 1964), 141-4.  
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It was between 19.. and 1916. Not so long ago according to the calendar, but according to                 

life—several epochs ago.  

 

A few pioneering Jewish painters had brought their craft up to the eastern border of the                

Pale of Settlement. That is to say, they had demonstrated that when one passes a pencil                

or a charcoal over a paper, or a brush and paint over a canvas—a painting is produced.                 

The youth had begun to “artify.” Groups began to emerge. From the groups arose              

“schools,” and for everyone there arose—problems.  

 

Cohorts of heder students, at a generation’s remove from Gemara learning, had            

nevertheless been steeped in the bitterness of analysis.  

 

And so we, having only just taken a pencil and a brush in hand, began quickly to                 

anatomize not only nature around us, but also ourselves. Just who are we? What place               

do we hold among the nations? And what is our culture as such? And how exactly should                 

our art be? This all took place in some shtetls in Lithuania, Belarus, and Ukraine. From                

there the movement moved to Paris and reached its conclusion—not its beginning, as we              

thought at the time—in Moscow at the “First Exhibit of Jewish Artists 1916.” 

 

Seeking around for ourselves, for the face of our time, we tried looking into the old                

mirrors, in order to ground ourselves in the so-called “folkways.” In the beginning of              

this era, almost all peoples had taken this path.  

 

In such a manner, you have the logical explanation for why I set out one summer to be                  

“among the people.” Rybak was with me.   
4

 

 * * *  

 

Stories circulated about the Mogilev Shul. We set out because of them. First we stopped               

in Kopust. We’d been told that the shul in Kopust was of the same type as the one in                   
5

Mogilev, and had been painted by the same master. What we found in Kopust was some                

charcoal, burned bricks from the foundations and a few rotten beams that someone had              

contributed for the construction of the new shul—the old one had burned down. The              

entire shtetl had burned down, in fact, and not a trace of its antiquity remained.  

 

4 Yisakhar Ber Rybak, artist from Elisavetgrad, Ukraine, studied at the Art Academy of Kiev.  
5 Kopust is the Yiddish name for Kopys, in the Vitebsk region of Belarus. 
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We traveled further. Arrived in Mogilev. In the distance, from the Dnieper, we saw a               

building: tall and black, it looked like a granary, not large—a shul. But we were only in                 

the outskirts of the city: it couldn’t be the shul. We disembarked onto the riverbank, and                

headed into the city to find out. People sent us to newer “more beautiful” shuls, made of                 

stone, with boudoir-lamps and freshly painted cornices and panels just like in a             

provincial movie theater.  

 

After a few hours we found it. The shul stood on the banks of the Dnieper, but in a basin                    

so that it seemed completely concealed. And this was remarkable. People usually placed             

shuls so that they would rule over the surrounding valleys. It is like this in Druya, in                 

Dubrowna and in other shtetls: the great mass of the shul, especially its roof, gave the                

entire shtetl its characteristic profile, the way the character of the old European cities              

was marked by their towers and dome. 

 

The style of the Mogilev Shul (a recognizable type, clear, I would even say: a classic type)                 

is the same as that of the Christian Basilicas. That is to say: the central part protruding                

upward, with windows high up, and two lower wings on the northern and southern              

sides. In contrast to the churches, the side wings are not open, but rather completely               

separated from the center, from the men’s section. The wings are the women’s section,              

and only a narrow hole at eye level unites them with the men’s section. This is an old                  

style. This is similar to the representations we once saw of the innermost appearance of               

the oldest shul in Germany (from the 13th century) in Worms. There also the men’s and                

women’s shuls are on the same level and in the wall between them is a small window. By                  

these windows a Jewish woman would stand who would repeat the prayers of the cantor               

and the rest of the women would repeat after her. In the cemetery of Worms there is a                  

gravestone from the 14th century of just such a “firzogerin.”   
6

 

The women’s gallery is a later invention. In Mogilev there is also a women’s gallery now,                

and others have moved into the side wings: in one, the shammes, a wood turner who                

will certainly one day destroy the shul in fire with his wood shavings and little furnace;                

and in the other wing, a heder. But the whole character of the shul is determined by the                  

tall middle section with its high pointed roof and the two wings pressed to the sides with                 

their sloping roofs and small windows.  

 

In the middle of the day the shul was closed. We sought out the shammes and he opened                  

it for us.  

 

No, this was something different from that first surprise I received when I visited the               

Roman basilicas, the Gothic cathedrals, the Baroque churches of Germany, France, and            

Italy. Maybe, when a child awakens in a crib that is covered with a veil upon which flies                  

and butterflies are sitting and the entire thing is drenched by the sun, maybe the child                

sees something like that.  

6 Firzogern is the title of the position just described, it means literally “a woman who says 
for [the others].” 
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The walls—wooden, oaken beams that resound when you hit them. Above the walls, a              

ceiling like a vault made out of boards. The seams all visible. Although the work of the                 

carpenter is without artfulness, without imagination, the whole interior of the shul is so              

perfectly conceived by the painter with only a few uncomplicated colors that an entire              

grand world lives there and blooms and overflows this small space.  

 

The complete interior of the shul is decorated, starting with the backs of the benches,               

which cover the length of the walls, all the way to the very pinnacle of the vault. The                  

shul, which is a square at the level of the floor, becomes an octagonal vaulted ceiling,                

resembling a yarmulke. Triangular panels mask the transition from square to octagon.            

These walls and ceiling are structured with an immense feel for composition. This is              

something completely contrary to the primitive. This is the fruit of a great culture.              

Where does it come from? The master of this work, Segal, says in his inscription, full of                 

the most noble enthusiasm: “Long already have I wandered through the world of the              

living . . .” 

 

People say that he painted three shuls. In Mogilev, Kopust, and in Dohlinov (others              

recall a different location for the latter). After he had finished, he fell from the               
7

scaffolding and died. Each shtetl tells the story about itself: the Mogilevers say he died               

in Mogilev, the Kapusters—in Kopust, the Dolhinevers—there. The last two shuls burned            

down. The Dolhinov burned long ago; my father used to say that he remembered a giant                

fresco in it of the burial of Jacob with a wagon, horses, the sons of Jacob, Egyptians, etc.                  

Today we cannot compare. But the story is characteristic for our understanding of the              

artist. His work was so great that his continued life could only diminish him. Once his                

work was completed his soul had no more reason to be in his body.  

 

The centerpiece of the whole place is the ceiling. On the western side, by the entrance,                

there stand giant lions and, behind them, peacocks. The lions hold two shields with              

inscriptions, the lower one is a memorial by the master for himself. Then there are three                

northern and three southern panels like a kind of frieze upon which unfurls the lives of                

predators and prey. Below there is water, upon it the earth, above the earth a sky; in the                  

sky, stars that blossom into flowers. In the water—fish; they are being caught by the               

birds. On the earth a fox carries a bird in its snout. A bear climbs a tree looking for                   

honey. Birds carry snakes in their beaks. All these flying things and running things—are              

people. Through their four-footed or feathered masks they look with human eyes. This is              

a very significant trend in Jewish folk art. Is that not a rabbinical face in the lion’s head                  

in the zodiac paintings of the Mogilev Shul? 

 

From the frieze blossoms forth a giant plant-ornamentation, which encircles the entire            

ceiling in a ring. Above this a row of seals of a more oriental, I would even say Moorish                   

composition, and in them a complicated interweaving of ropes, a motif that strongly             

recalls Leonardo da Vinci’s drawing of the seal of his academy. And now I remember               

7 Dolhinov is today Daŭhinava, in the Minsk region of Belarus.  
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that in the castle in Milan I saw a hall, whose ceiling was also ascribed to Leonardo, also                  

with a similar rope ornamentation.  

 

The zodiacs stand in a row above the rope ornament. Twelve compositions within             

circles, linked together in one complete whole. The zodiac paintings are very distinctive             

and some of their signs are especially concise and powerful. For example, the Archer              

(mazl kashes). In its entirety it consists of two hands; one holds the bow, the other pulls                 

on the string. This is the “powerful hand,” the “punishing hand” of the bible. And above                

all of this, in the centerpoint of the “yarmulke”—a three-headed eagle: a combination of              

the Russian and the Polish eagles.  

 

In the east, above the holy ark, more lions, only these are holding the tablets of the Ten                  

Commandments and from them a large mercy seat covers the ark. On the sides are two                

panels—to the left on the southern wall a “vormayse,” depicting the cursed city of              

Worms encircled by some kind of dragon, and a tree of life. On the other side, in the                  

northwest—Jerusalem and the tree of knowledge.  

 

On the triangles that mask the transition from the walls to the ceiling, on one of them, in                  

the northwest, the shorabor, the ox that will be eaten in paradise; on the other side, in                 

the northeast, a wild goat; on the third, in the southeast, the leviathan and on the fourth,                 

in the southwest, an elephant with a palanquin on its back.  

 

On the walls—panels with inscriptions, holy vessels from King Solomon’s Temple,           

ornaments, and all kinds of living creatures.  

 

The treasury of forms used by the painter is inexhaustible. One sees how it all flowed                

from him, as from a cornucopia, and how the hand of the virtuoso never grew tired and                 

never allowed itself to be outpaced by the speed of thought. On the back of the holy ark I                   

discovered the first sketches in pencil of the outline of the entire painting, which served               

as the foundation of the later work in paint. This outline was sketched on the wall by a                  

master with intense confidence, for whom the pencil is perfectly under the control of his               

will.  

 

The color of the painting: pearly amber with sparks of brick red. It can’t be               

comprehended; it lives and moves thanks to the specific nature of the light. In all four                

walls there are windows at the very top. As the sun completes its circle, every hour each                 

wall—and especially the sloping parts of the ceiling—is lit in a different way. This gives               

the entire thing an unending play. The painting is very thick. All heavy colors: ochre,               

lead white, vermilion, foliage green, and only in tiny amounts the cold tones: blue and               

violet.  

 

But where did this stream begin? From where did this cloud drink, in order to pour                

down such a wonderful rain?  

 

 

6 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies July 2019)  

I will leave it to the researchers to seek and roam in the sea of art history; I can only                    

share the following fact that I have observed. There was always a small library in a shul.                 

On the bookshelves in the old shuls stood Gemaras and other holy books from the oldest                

printing houses with rich title pages and ornamentations and closing illustrations. Those            

few pages played the same role in their time that illustrated journals play today: they               

acquaint people with the newest forms of art. Truly, I once saw a gravestone with such a                 

bas-relief: a bear stands on its back paws embracing a blooming acanthus ornament. In              

the attic of the Druya Shul, in a heap of sheymes from the printing house of Amsterdam                 
8

from the 16th and 17th centuries, I saw a closing illustration with the exact same theme,                

and there can be no doubt that the carver of the gravestone was informed by that very                 

closing illustration.  

 

A second example: the carved trees and the entire composition of the multistory holy              

arks and the Renaissance-Baroque title pages of the Yiddish sforim. For the Jewish             

carver, those title pages served as patterns the same way that the work of Vignola and                

Palladio serve the architect. 

 

The question remains about the national aspect of these paintings. We leave it for the               

psychologists and ethnographers. We only want to draw to their attention that the             

relationship between these forms—which are so generously scattered on the walls and            

ceiling of the Mogilev Shul—and the contemporary forms of other peoples should            

compel them to especially serious reflection. The Italian Fioravanti built the Uspensky            
9

Cathedral in the Kremlin, and his countryman Aloisio —the Kremlin. The Phoenician           
10

Hiram built King Solomon’s Temple. There is no end to such evidence.  

 

* * * 

 

Consequently then, if the printed literature, newspapers and journals, theater, painting,           

music, etc., serve as the signs of a cultured people—we have all of that. That is to                 

say—we are also a people of culture. All that is missing is a prestigious lineage. But if                 

this is the reason people begin to crawl back to antiquity, and if this alone explains the                 

interest in the “folk-culture,” then we are better off without it. 

 

And if now, given the high quality methods of reproduction and printing presses that              

work so fast, if now these things will achieve the broadest dissemination and they will               

infect the “artifiers” who will begin to powder and stylize the face that revealed itself but                

once, hacking it into pieces and presenting this vinegret as a new art culture, then it’s                

better without that culture.  

 

8
 ripped or loose pages from a sacred book that cannot be burned or thrown away because they may 

contain the name (shem) of god.  
9
 Aristotele Fioravanti. Italian Renaaissance architect and engineer active in Muscovy. 

10
 Aloisio da Milano. A senior court architect for Ivan III. 
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That which is called art is created when one does not know that what one is doing is art.                   

Only then does it remain as a memorial to culture. Today art is created through those                

who fight against it.  

 

To us, the living dog is more precious than the dead lion. We know that when the dog                  

dies, it will become a lion.  
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 וועגן דער מָאליעווער שול.
 זכרונות.

 
 

 דָאס איז געווען צווישן …19 און 1916. לויטן לוח דַאכט זיך גָאר ניט ַאזוי לַאנג, לויטן לעבן ָאבער — מיט
 עטלעכע עּפָאכן צוריק.

 עטלעכע ּפיָאנירן, יִידן מָאלער, הָאבן דערֿפירט זײער מלָאכה ביז צו דער מיזרח־גרענעץ ֿפון דעם
 „ּתחום־המושֿב“ ד"ה זײ הָאבן דערוויזן, ַאז ווען מ׳ֿפירט איבערן ּפַאּפיר מיט ַא שטיֿפטל ָאדער מיט ַא קויל, ָאדער

 איבער ַא לַײוונט ַא ּפענדזל און ֿפַארב — בַאקומט זיך ַא געמעל. און די יוגנט הָאט ָאנגעהויבן „קינסטלערן“. ס׳הָאבן
 זיך ָאנגעהויבן אויסשײלן גרוּפעס, ֿפון די גרוּפעס איז געווָארן „שולעס“ און איבער ַאלעמען — ּפרָאבלעמעס.

 חֿברה חדר־יִינגלעך, כָאטש שוין ַא דור ַא גַאנצן ַאלײן ביז צום גמרא־מלמד ניט דערלַאנגט, איז ֿפָארט
 געווען ָאנגעזַאּפט מיט די זויערלעכקײטן ֿפון ַאנַאליזע.

 און מיר, נעמענדיק נָאר ווָאס אין די הענט ַא בלַײשטיֿפט און ַא ּפענדזל, הָאבן ָאנגעהויבן בַאלד ַאנַאטָאמירן
 ניט נָאר די נַאטור ַארום אונדז, נָאר אויך זיך ַאלײן. ווער זשע ַאזעלכע זַײנען מיר? וועלכן ָארט ֿפַארנעמען מיר

 צווישן די ֿפעלקער? און ווָאס ַאזעלכעס איז אונדזער קולטור? און ווי ַאזוי דַארף זַײן אונדזער קונסט? ָאּפגעטָאן
 הָאט זיך דָאס ַאלץ אין אײניקע שטעטלעך ֿפון ליטע, ווַײסרוסלַאנד, אוקרַאִינע, ֿפון דָארט הָאט זיך עס

 ַאריבערגעקַײקלט קײן ּפַאריז און איר גמר — ניט די התחלה, ווי מיר הָאבן דעמָאלט געטרַאכט — הָאט די דָאזיקע
 בַאוועגונג בַאקומען אין מָאסקווע אויף דער „ערשטער אויסשטעלונג ֿפון יִידישע קינסטלער אין יָאר 1916“.

 ַארומזוכנדיק נָאך זיך ַאלײן, נָאך דער צורה ֿפון אונדזער צַײט, הָאט מען געּפרּוווט ַארַײנקוקן אין די ַאלטע
 שּפיגלען, זיך צו דערגרונטעווען דורך דער ַאזוי גערוֿפענער „ֿפָאלקס־שַאֿפונג“. דעם דָאזיקן וועג הָאבן אין ָאנֿפַאנג

 ֿפון אונדזער צַײט דורכגעמַאכט ּכמעט ַאלע ֿפעלקער.
 אויף ַאזַאן אוֿפן הָאט איר ֿפַאר זיך די לָאגישע דערקלערונג ֿפַאר דעם, ווי ַאזוי איך הָאב מיך אײן מָאל אין ַא

 זומער ַא לָאז געטָאן „אין ֿפָאלק“. מיט מיר איז געווען ריבַאק.
 

 וועגן דער מָאליעווער שול זַײּנען ַארומגעגַאנגען מעׂשיות. מיר הָאבן זיך ַאוועקגעלָאזט צון איר. ֿפרִיער
 הָאבן מיר זיך ָאּפגעשטעלט אין קָאּפוסט. מ׳הָאט אונדז געזָאגט, ַאז די קָאּפוסטער שול איז ֿפון דעם זעלבן טיּפ, ווי

 די מָאליעווער, און ֿפון דעם זעלבן מַײסטער געמָאלט געווָארן. געטרָאֿפן הָאבן מיר אין קָאּפוסט ַא ביסל קוילן,
 ָאּפגעברענטע ציגל ֿפונעם ֿפונדַאמענט און עטלעכע שוין ָאנגעֿפוילטע קלעצער, וועלכע עמעצער הָאט מנדר געווען
 צום בוי ֿפון ַא נַײער שול — די ַאלטע איז ָאּפגעברענט געווָארן. און דָאס גַאנצע שטעטל איז ָאּפגעברענט געווָארן

 און קײן סליַאדן ֿפונעם ַאלטערטום איז ניט געבליבן.
 מיר זַײנען געֿפָארן ווַײטער. געקומען קײן מָאליעוו. ֿפון דער ווַײטן ֿפונעם דניעּפער הָאבן מיר דערזען ַא

 שווַארץ, הויך, ווי ַא שּפַײכלער אויסזעענדיק, ניט גרויס געבַײ — ַא שול. נָאר דָאס איז דָאך עּפעס ווי ַא ֿפָארשטָאט.
 דָאס קָאן ניט זַײן יענע שול. מיר זַײנען ַארויס אויֿפן ברעג, ַאוועק אין שטָאט ַארַײן זוכן. מ׳הָאט אונדז ַארומגעשיקט

 אין עּפעס נַײע, שטײנערנע, „שענע“ שולן, מיט בודוַארלָאמּפן און ֿפריש ָאּפגעֿפַארבטע גזימסן און טָאוולען ַאזוי ווי
 אין ַא ּפרָאווינציעלן „אילוזיָאן“.

 אין ַא ּפָאר שעה ַארום הָאבן מיר זי געֿפונען. די שול שטײט בַײם סַאמע דניעּפער, ָאבער אין ַאזַא „טָאּפ“
 ַאז זי קומט אויס אין גַאנצן בַאהַאלטן. און דָאס איז מערקווירדיק. די שול ֿפלעגט מען שטענדיק שטעלן ַאזוי, ַאז זי
 זָאל הערשן איבער די ַארומיקע טָאלן. ַאזוי איז אין דרּויע, אין דוברָאוונע און אין ַאנדערע שטעטלעך: די שול מיט
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 איר גַאנצער מַאסע, בַאזונדערס מיט איר דַאך, גיט דעם גַאנצן שטעטל יענעם כַארַאקטעריסטישן ּפרָאֿפיל, ווי דער
 כַארַאקטער ֿפון די ַאלטע אײרָאּפעִישע שטעט ווערט בַאמערקט דורך זײערע טורמען און סָאבָארן (דָאמען).

 דער שולֿפַאסָאן ֿפון מָאליעווער טיּפ (ַא טיּפ ַא דַײטלעכער, ַא קלָארער, איך ווָאלט געזָאגט: ַא קלַאסישער)
 איז דער זעלבער ווי בַײ די קריסטלעכע בַאזיליקעס, ד"ה — דער מיטלסטער טײל ַארויסגעסטַארטשעט, מיט

 ֿפענצטער אין דער הייך, צווײ נידעריקע ֿפליגל בַײ די זַײטן צו צֿפון און צו דרום. ָאבער אין אונטערשײד ֿפון די קירכן
 זַײנען די זַײטנטײלן דָא ניט געעֿפנט, נָאר לחלוטין ָאּפגעזונדערט ֿפונעם צענטער, ֿפון דער מענערשער שול. אין די

 ֿפליגלען איז די ווַײבערשע שול, און נָאר ַא שמָאלע לָאך אין דער הייך ֿפונעם אויג ֿפַאראײניקט זײ מיט דעם
 מענערשן טײל. דָאס איז ַאן ַאלטער ֿפַאסָאן. ַאזוי איז אונדז אויסגעקומען צו זען די אויסמָאלונגען ֿפונעם

 אינעווייניקסטן אויסזען ֿפון דער עלטסטער שול אין דַײטשלַאנד (ֿפונעם XIII יָארהונדערט) אין ווָארמס. אויך דָארט
 זַײנען די מענערשע און די ווַײבערשע שולן אויף אײן שטח און אין דער ווַאנט צווישן זײ ַא ֿפענצטערל. בַײ דעם

 דָאזיקן ֿפענצטערל ֿפלעגט שטײן ַא יִידענע וועלכע הָאט נָאכגעזָאגט דעם חזן די ּתֿפילות און שוין נָאך איר ֿפלעגן
 איבערזָאגן די איבעריקע דַאוונערינס. אין ווָארמס אויֿפן בית־עולם איז דָא ַא מצֿבה ֿפונעם XIV יָארהונדערט אײנער

 ַאזַא „ֿפירזָאגערין“.
 די גַאלעריע ֿפַאר ווַײבער איז ַא שּפעטערדיקע המצאה. ַאצינד איז אויך אין מָאליעוו שוין דָא ַא גַאלעריע

 ֿפַאר די ווַײבער און אין די זַײטן־ֿפליגלען הָאבן זיך בַאזעצט: אין אײנעם — דער שמׂש, ַא טָאקער, וועלכער וועט ַא
 מָאל געוויס אומברענגען אויֿפן ֿפַײער די שול מיט זַײנע סטרושקעס און הרובקעלע, אין ַאנדערן — ַא חדר. ָאבער
 דעם גַאנצן כַארַאקטער ֿפון דער שול גיט איר צו דער העכערער מיטעלער טײל מיט זַײן הויכן שּפיציקן דַאך און די

 בַײ די זַײטן צון אים צוגעּפרעסטע צווײ ֿפליגלען מיט די משוּפעדיקע דעכער און קלײנינקע ֿפענצטערלעך.
 

 די שול איז אין מיטן טָאג געשלָאסן. מיר הָאבן ָאּפגעזוכט דעם שמׂש און ער הָאט אונדז געעֿפנט.
 נײן, דָאס איז געווען עּפעס ַאנדערש, ווי יענע ערשטע איבעררַאשונג, וועלכע איך הָאב בַאקומען בַײם
 בַאזוך אין דער רָאמַאנישער בַאזיליקע, אין דער גָאטישער קַאּפעלע, אין די בַארָאקישע קירכן ֿפון דַײטשלַאנד,

 ֿפרַאנקרַײך, איטַאליע. אֿפשר, ווען ַא קינד ווַאכט אויף אין זַײן וויגל, וועלכעס איז אין גַאנצן איבערגעצויגן מיט ַא
 ווּוַאל, אויף וועלכן ס׳זיצן ֿפליגן און שמעטערלינגען און דָאס גַאנצע איז ֿפון דער זון בַאגָאסן, ָאט אֿפשר זעט עס דַאן

 ַאזעלכעס.
 די ווענט — הָאלצערנע, קלעצער דעמבענע, קלינגען אונטערן קלַאּפ. איבער די ווענט — ַא סטעליע ווי ַא

 געצעלט, ֿפון ברעטער. די נעטן ַאלע ָאנזיכטיק. ָאן ָאּפנַארעניש, קײן ֿפַאנטַאזיע, די גַאנצע ַארבעט ֿפון דעם
 סטעלמַאך ֿפון אויבן אויף, ָאבער דער גַאנצער גוף ַאזוי צעגלידערט ֿפונעם מָאלער און מיט עטלעכע

 ניט־קָאמּפליצירטע ֿפַארבן ַאזוי ֿפַארֿפילט, ַאז ַא גַאנצע גרויסע וועלט לעבט דָא און בליט און ֿפילט ָאן דעם דָאזיקן
 ניט־גרויסן קוביק.

 דער גַאנצער אינעווייניקסטער שטח ֿפון דער שול איז בַאּפוצט, ָאנגעהויבן ֿפון די בַאנקרוקנס, ווָאס צִיען זיך
 איבער דער לענג ֿפון די ווענט, ביז צום סַאמע שּפיץ ֿפון דעם געצעלט. די שול, ַא ֿפירקַאנטיקע בַײם דיל, גײט
 איבער אין ַאן ַאכטקַאנטיקער געצעלטיקער סטעליע, אין גַאנצן ווי ַא יַארמלקע ענלעך. דרַײקַאנטיקע טָאוולען

 מַאסקירן דעם איבערגַאנג ֿפונעם ֿפירקַאנט צום ַאכטקַאנט. די דָאזיקע ווענט און די דָאזיקע סטעליע זַײנען
 צעגלידערט מיט ַא ריזיק געֿפיל ֿפון קָאמּפָאזיציע. דָאס איז עּפעס לגמרי ַאנטקעגנגעזעצטס צום ּפרימיטיוו, דָאס איז

 די ֿפרוכט ֿפון ַא גרויסער קולטור. ֿפון ווַאנען שטַאמט זי? דער מַײסטער ֿפון דעם דָאזיקן ווערק — סגל, זָאגט אין
 זַײן אויֿפשריֿפט, ֿפול אײדלסטער בַאגַײסטערונג… „שוין לַאנג ַאז איך גײ ַארום איבער דער לעבעדיקער וועלט…“
 מ׳דערצײלט ֿפון אים, ַאז ער הָאט דרַײ שולן געמָאלט, אין מָאליעוו, קָאּפוסט און אין דָאלהינעוו (ַאנדערע

 רוֿפן ָאן ַאן ַאנדער ָארט). נָאך דעם ווי ער איז ֿפַארטיק געווָארן, איז ער ַארָאּפגעֿפַאלן ֿפון דער רישטָאווַאניע און
 געשטָארבן. ַאזוי דערצײלט יעדעס שטעטל בַײ זיך: די מָאליעווער זָאגן ער איז אין מָאליעוו געשטָארבן, די

 קָאּפוסטער — אין קָאּפוסט, די דָאלהינעווער — בַײ זיך. די לעצטע צווײ שולן הָאבן ָאּפגעברענט. די דָאלהינעווער
 שוין לַאנג. מַײן ֿפָאטער ֿפלעגט דערצײלן, ַאז ער געדענקט ֿפון דָארטן ַא ריזיקע ֿפרעסקע — יעקֿבס קֿבורה, מיט ַא

 רַײטווָאגן, ֿפערד, די בני־יעקֿב, מיצרים אַאז"וו. מיר קָאנען הַײנט ניט ֿפַארגלַײכן. ָאבער די מעׂשה איז
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 כַארַאקטעריסטיש ֿפַאר דער ָאּפשַאצונג ֿפונעם קינסטלער. — ַאזוי גרויס איז זַײן ווערק, ַאז זַײן ווַײטערדיק לעבן
 קָאן אים נָאר דערנידעריקן. געענדיקט דָאס ווערק און די נשמה הָאט מער ניט ווָאס צו טָאן אין גוף.

 דער מיטלּפונקט ֿפונעם גַאנצן איז די סטעליע. אין מערֿב־זַײט, בַײם ַארַײנגַאנג, שטײען ריזיקע לײבן און
 ּפַאוועס הינטער זײ. די לײבן הַאלטן צווײ שילדן מיט אויֿפשריֿפטן, די אונטערשטע איז ַאן ָאנדענקען ֿפונעם מַײסטער

 ֿפַאר זיך ַאלײן, דַאן גײט אויף די דרַײ צֿפונדיקע און דרַײ דרומדיקע טָאוולען ֿפונעם געצעלט ַאזוי ווי ַא ֿפריז, אויף
 וועלכן עס וויקלט זיך אויף דָאס לעבן ֿפון ֿפרעסערס און געֿפרעסענע. אונטן ַא ווַאסער, אויף דעם ערד, איבער דער

 ערד — ַא הימל, אין הימל — שטערן, ווָאס צעבלִיען זיך אין בלומען. אין ווַאסער — ֿפיש; זײ ווערן ֿפון די ֿפייגל
 געכַאּפט. אויף דער ערד — ַא ֿפוקס טרָאגט ַא ֿפויגל אין ּפיסק. ַא בער קלעטערט אויף ַא בוים נָאך הָאניק. ֿפייגל
 טרָאגן שלענג אין די ּפיסקעס. ָאט די ַאלע ֿפלִיענדיקע און לויֿפנדיקע — זַײנען מענטשן. דורך זײער ֿפירֿפיסיקער

 ָאדער געֿפעדערטער מַאסקע קוקן זײ מיט מענטשן־אויגן, דָאס איז ַא זײער מערקווירדיקער שטריך ֿפון דער
 יִידישער ֿפָאלקסַארבעט. צי איז דען ניט דָאס ַא רבניש ּפנים ָאט דער לײבנקָאּפ אין דעם מזלות־געמעל ֿפון דער

 מָאליעווער שול?
 איבערן ֿפריז צעבליט זיך ַא ריזיקער געוויקסן־ָארנַאמענט, וועלכער כַאּפט ַארום מיט ַא רינג די גַאנצע

 סטעליע. נָאך העכער — ַא רײ שטעמּפלען מער ֿפון ָאריענטַאלישן, איך ווָאלט געזָאגט: ֿפון מויריטַאנישן
 צוזַאמענשטעל, און אין זײ ַא קָאמּפליצירטע איבערֿפלעכטונג ֿפון שטריק — ַא מָאטיוו, ווָאס דערמָאנט זײער

 לעָאנַארדָא דַא ווינטשיס צייכענונג ֿפַארן שטעמּפל ֿפון זַײן ַאקַאדעמיע. און איצט דערמָאן איך מיך, ַאז איך הָאב
 געזען אין מילַאן, אין קַאסטעלָא, ַא זַאל, ווָאס זַײן סטעליע ווערט אויך צוגעשריבן לעָאנַארדָאן, אויך מיט ַאזַא

 ענלעכן שטריק־ָארנַאמענט.
 איבער דעם שטײען אויסגעשטעלט אין ַא שורה די מזלות. צוועלף קָאמּפָאזיציעס אין קרַײזן, געקײטלט אין

 אײנעם, ַא גַאנצע זַאך. דָאס מזלות־געמעל איז זײער אײגנַארטיק און אײניקע ֿפון זַײנע צײכנס זַײנען מערקווירדיק
 לַאקָאניש און קרעֿפטיק. ַאזוי למשל, דער שיסער (מזל־קשת). בסך־הּכל צווײ הענט, אײנע הַאלט דעם בויגן, די

 ַאנדערע ציט ָאן דעם ֿפָאדעם. דָאס איז די „קרעֿפטיקע הַאנט“, די „שטרָאֿפנדיקע הַאנט“ ֿפון דער ביבל. און איבער
 דעם ַאלעמען, אין מיטלּפונקט ֿפון דער „יַארמלקע“ — ַא דרַײקעּפיקער ָאדלער: די ֿפַארווַאקסונג אין אײנעם ֿפונעם

  רוסישן און ֿפון ּפוילישן ָאדלער.
 אין מיזרח, איבערן ָארון־קודש, ווידער לײבן, נָאר דָא הַאלטן זײ שוין די לוחות און ֿפון זײ ַא גרויסער ּכּפורת

 כַאּפט ַארום דעם ָארון־קודש. אין די זַײטן צווײ ּפַאנָאס, — לינקס אויף דער צֿפון־ווַאנט ַא „ווָארמַײזא“. עּפעס ַא
 ֿפַארשָאלטענע שטָאט ַארומגעכַאּפט ֿפון עּפעס ַא דרַאקָאן, און ַאן עץ־החײם. אויף דער ַאנדערער זַײט, אין

 צֿפון־מערֿב — ירושלים און דער עץ־הדעת.
 אויף די דרַײעקן, ווָאס מַאסקירן דעם איבערגַאנג ֿפון די ווענט צו דער סטעליע, אויף אײנעם ֿפון זײ, אין

 צֿפון־מערֿב — דער שור־הבר; אויף דעם ַאנדערן, אין צֿפון־מיזרח — ַא ווילדע ציג; אויֿפן דריטן, אין דרום־מיזרח
 — דער לוויתן; און אויֿפן ֿפערטן, אין דרום־מערֿב — ַא העלֿפַאנד מיט ַא טרָאגשטול אויֿפן רוקן.

 אויף די ווענט — טָאוולען מיט אויֿפשריֿפטן, הײליקע ּכלים ֿפון מלך שלמהס בית־המיקדש, ָארנַאמענטן און
 ַאלערלײ לעבעדיקע ברואים.

 דער אוצר ֿפָארמען בַײם מָאלער — ַאן אומדערשעּפלעכער. און מ׳זעט ווי דָאס ַאלץ הָאט זיך בַײ אים
 געגָאסן, ווי ֿפון ַא ֿפילהָארן, און ווי די הַאנט ֿפונעם ווירטוָאז איז ניט מיד געווָארן און ניט ָאּפגעשטַאנען ֿפון דער

 געשווינדיקײט ֿפונעם ֿפַארטרַאכטן. ֿפון יענער זַײט ָארון־קודש הָאב איך ַאנטדעקט די ערשטע ֿפָארויסצײכענונג מיטן
 ּפענדזל, דעם „קָאנטור“ ֿפונעם גַאנצן געמעל, דָאס ווָאס דינט ַאלס גרונדלַאגע צו דער ווַײטערדיקער

 ֿפַארבן־בַאַארבעטונג. דער דָאזיקער „קָאנטור“ איז ָאנגעווָארֿפן אויף דער ווַאנט דורך ַא מַײסטער ֿפון גווַאלדיקער
 געוווינטקײט, בַײ וועלכן דער ּפענדזל איז ֿפולקום אונטערגעווָארֿפן דעם ווילן.

 דער קָאליר ֿפון דער מָאלערַײ — בורשטין־ּפערלדיק מיט ציגל רויטע ֿפונקען. ער איז ניט צום דערֿפַאסן,
 ער לעבט און בַאוועגט זיך ַא דַאנק דעם סּפעציֿפישן שַײן. אין ַאלע ֿפיר ווענט זַײנען דָא ֿפענצטער אין דער סַאמע

 הײך. די זון גײט ַארום און ַארום און יעדע שעה איז יעדע ווַאנט, און בַאזונדערש די משוּפעדיקע טײלן ֿפון דער
 סטעליע, ַאנדערש בַאלויכטן. דָאס גיט צו דעם גַאנצן ַאן אומאויֿפהערלעך שּפיל. דָאס געמעל איז, בַײ זַײן גַאנצער
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 דורכזיכטיקײט, זײער דיק, ַאלץ שווערע ֿפַארבן: ָאכרע, בלַײווַײס, צינויבער, גרינס, צום ווינציקסטן די קַאלטע
 טענער, בלוי און ֿפיָאלעט.

 ֿפון ווַאנען ָאבער גײט עס ָאט דער שטרָאם? ווּו הָאט דער דָאזיקער ווָאלקן געטרונקען, ּכדי זיך אויסצוגיסן
 אין ַאזַא ווּונדערלעכן רעגן?

 זָאלן זוכן און ַארומקלעטערן די ֿפָארשערס אין דעם ים ֿפון דער געשיכטע ֿפון דער קונסט, איך קָאן נָאר זיך
 טײלן מיט ֿפָאלגנדיקן ֿפון מיר בַאָאבַאכטעטן ֿפַאקט. אין שול איז ּתמיד ֿפַארהַאנען ַא קלײנע ביבליָאטעק. אין די
 ַאלטע שולן שטײען אין די סֿפרים־שַאֿפעס גמרות און ַאנדערע סֿפרים ֿפון די סַאמע עלטסטע דרוקן, מיט רַײכע

 שער־בלעטער און אײניקע צירונגען און שלוס־צײכענונגען. ָאט די עטלעכע בלעטער הָאבן אין זײער צַײט געשּפילט
 די זעלבע רָאלע ווָאס הַײנט די אילוסטרירטע זשורנַאלן, זײ הָאבן בַאקַאנט געמַאכט מיט די נַײסטע קונסטֿפָארמען.
 און ריכטיק. איך הָאב ַא מָאל געזען ַא מצֿבה מיט ַאזַא מין בַארעליעף: ַא בער שטײט אויף די הינטערשטע לַאּפעס

 און נעמט ַארום ַא בלִיענדיקן ַאקַאנטעווע ָארנַאמענט. אין ַא הויֿפן שמות ֿפון דרוק ַאמסטערדַאם ֿפונעם 16טן און
 17טן יָארהונדערט אויֿפן בוידעם ֿפון דער דרּויער שול הָאב איך געזען ַא שלוס־צײכענונג ּפונקט מיט דעם זעלבן

 מָאטיוו, און ס׳קָאן קײן סֿפק ניט זַײן, ַאז דער סקולּפטָאר ֿפון דער מצֿבה איז אינסטרוִירט געווען ֿפון דער דָאזיקער
 שלוס־צײכענונג.

 ַא צווײטער בַײשּפיל: דָאס שניצעכץ און די גַאנצע קָאמּפָאזיציע ֿפון די ֿפילשטָאקיקע ָארון־קודשס און די
 רענעסַאנסיש־בַארָאקישע שער־בלעטער ֿפון די יִידישע סֿפרים. ֿפַארן יִידישן שניצער הָאבן די דָאזיקע

 שער־בלעטער געדינט ַאלס מוסטערן ּפונקט ַאזוי ווי ֿפַאר די ַארכיטעקטָארן — די ַארבעטן ֿפון וויניָאלַא און
 ּפַאלַאדיָא.

 בלַײבט נָאך די ֿפרַאגע וועגן נַאציָאנַאלן מָאמענט ֿפון דער דָאזיקער מָאלערַײ. מיר לָאזן זי ֿפַאר די
 ּפסיכָאלָאגן און עטנָאגרַאֿפן. נָאר מיר וועלן זײ אויֿפמערקזַאם מַאכן, ַאז דָאס קרוֿבהשַאֿפט ֿפון די ֿפָארמען, ווָאס

 זַײנען מיט ַאזַא ווּתרנות צעווָארֿפן אויף די ווענט און סטעליע ֿפון דער מָאליעווער שול, מיט די גלַײכצַײטיקע ֿפָארמען
 ֿפון ַאנדערע אומות דַארף צווינגען בַאזונדערש ערנסט זיך צו ֿפַארטרַאכטן. דער איטַאליענער ֿפיָארַאווענטי הָאט
 געסטרויעט דעם אוסּפעניער סָאבָאר אין קרעמל, און זַײן לַאנדסמַאן ַאלָאִיזי — דעם קרעמל. דער ֿפיניקיַאנער

 חירם הָאט געבויט שלמה המלכס בית־המיקדש. ַאזעלכע עדות קָאן מען ָאנֿפירן ָאן ַאן עק.
 

 בכן איצטערט, ווען ַאלס סימן ֿפון ַא קולטורֿפָאלק דינט די געדרוקטע ליטערַאטור, צַײטונגען און זשורנַאלן,
 ַאן אײגענער טעַאטער, ַאן אײגענע מָאלערַײ, ַא מוזיק אד"גל — מיר הָאבן דָאס ַאלץ, הײסט עס — מיר זַײנען אויך

 ַא קולטורֿפָאלק. עס ֿפעלט נָאר ַא גלענצנדיקער יִיחוס־בריוו. ָאבער אויב צוליב דעם הייבט מען ָאן קריכן צום
 ַאלטערטום און אויב נָאר צוליב דעם ַאלײן דערקלערט זיך דער אינטערעס אויך צו דער „ֿפָאלקסשַאֿפונג“, איז שוין

 גלַײכער ָאן ָאט דער קולטור. ניט נײטיק.
 און אויב איצטער, ווען די טעכניק ֿפון די ווידעראויֿפֿפירונגען שטײט ַאזוי הויך און די דרוקמַאשין ַארבעט
 גיך, וועלן ָאט די זַאכן קריגן די ברײטסטע ֿפַארשּפרײטונג און זײ וועלן ָאנשטעקן די „קונסטלערערס“ און זײ וועלן

 ָאנהייבן צו ּפודערן און סטיליזירן ָאט דעם אײן מָאל זיך בַאוויזענעם ּפנים, צעהַאקן אים אויף שטיקלעך און ָאט דעם
 וויניגרעט אונטערטרָאגן ַאלס ַא נַײע קונסטקולטור, — איז שוין גלַײכער ָאן ָאט דער קולטור. ניט נײטיק.

 דָאס ווָאס מ׳רוֿפט קונסט, ווערט געשַאֿפן דַאן, ווען מ׳ווײסט ניט, ַאז דָאס ווָאס מ׳טוט איז קונסט. נָאר
 דעמָאלס  בלַײבט עס ַאלס דענקמָאל ֿפון קולטור. הַײנט ווערט די קונסט געשַאֿפן דורך די, וועלכע קעמֿפן קעגן איר.

 אונדז איז דער לעבעדיקער הונט טַײערער אײדער דער טויטער לײב. מיר ווײסן, ַאז ווען דער הונט
 שטַארבט, ווערט ער ַא לײב.

 

12 


