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Introduction: This article, written by Milgroym founder Rachel Wischnitzer,         

ostensibly celebrates the work of painter Max Liebermann (1847–1935) on the occasion            

of his seventy-fifth birthday. Yet somewhat unexpectedly, it turns into a searing critique             

of Liebermann’s aesthetics, which Wischnitzer condemns for their lack of human           

warmth and interest in individuality. Why such strong words of critique? Liebermann            

was not only a leading artist of his time, moving from Realism to Expressionism              

throughout the course of his life; his work was also received as a critique of industrialist                

society, particularly his paintings of laborers at work. Yet it is possible that             

Liebermann’s desire to eschew public statements on politics, as well as his deeply             

assimilated German-Jewish identity, proved untenable to Wischnitzer in the         

increasingly antisemitic and politically divisive Weimar Republic of 1922. By allying           

herself with terms such as life, warmth, and creation, Wischnitzer marks herself out as              

part of a new generation, ready to leave the bourgeois values of the nineteenth century               

far behind.   
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Max Liebermann  

On his 75th birthday 

 

 

Rathenau (in his essay “Max Liebermann”, Collected Works, vol. 4, 1918) recalls that             

one evening, he happened to be sitting in Max Liebermann’s study, which was located              

next to the Brandenburg Gate and looked out over the Tiergarten. 

Liebermann had written an essay about Jozef Israëls, and was reading it to             

Rathenau in order to hear his thoughts on the matter. When Rathenau had finished              

listening to the essay, he replied, “This is excellent, but the entire time I was waiting for                 

one particular word which I didn’t hear.” The word that Rathenau felt was missing in               

Liebermann’s essay was spirit.  
Liebermann has always had a fear of emotional vocabulary, of superlatives in            

general. Of strong colors too. He may have felt a sunset was too strong, and even                

extremely tasteless (doubtless, an extremely tasteless thing). It goes without saying that            

he found so-called ‘expressive’ faces, character studies, and dramatic portraits          

unappealing. 

But Rathenau said (and his words held a warning), “If, beyond false and cheap              

feeling, there is even a moment’s doubt in the true and the human, this produces               

skepticism, which freezes all art and all life.” 

 

 

Liebermann contents himself with a relative vision. He does not get bogged down in              

details, he does not touch upon or reproduce the fine tissue of the cells of life. The world                  

he paints almost lacks solidity. Perhaps this has to do with the artist’s far-sightedness,              

which he has had since an early age. Thus one has tried to blame on an eye problem the                   

peculiar distortion and stretching in the paintings of El Greco, a painter who painted in               

sixteenth-century Spain and who is considered to this day greater than the famous             

Velazquez. It would however be a mistake to explain away the singularity of an artist               

only by means of the physical construction of his eye. It is unquestionable that the most                

important thing is the psychic moment, and this can only be analyzed on the basis of a                 

large amount of biographical material. 

Incidentally, even a superficial glance at Liebermann’s work yields an important           

discovery. It is clear that Liebermann’s indifference to the familiar, the singular, the             

personal—his coldness to the experience of a particular person, his cold-bloodedness—is           

inspired by the revulsion and mistrust he felt with regard to people of the higher middle                

class—his class. After rejecting his fellow man, his gaze turned to the long and often               

difficult path the artist in conflict with his surroundings must take to find the land of his                 

dreams: Holland. None other than the Dutch farmer, the worker, the craftsman, the             

woman, and the child represent an aesthetic treasure-trove for him precisely because            

they are strangers, inaccessible, unavailable for questioning, untroubling and harmless.          

In order to depict such motifs, the Dutchman Van Gogh left his homeland for the               
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countryside of Provence. The difference is that the Northerner required Southern sun            

while Liebermann, the urbanite and Jew, was spellbound by the elemental, the beastly             

life of the passions in its intimate connection to nature and physical labor. 

Liebermann is enchanted by the typical, by the rhythm of simple work that             

develops in regular movements. This is why he painted women plucking geese,            

basket-weavers, canners, as well as a tailor school, a school of little children, a cobbler’s               

workshop, a barn of flax, a boatman’s house, an old-age home, etc. He always took great                

pains to find similarities in the physiognomies of people united by work or life, and not                

focus on the differences which always appear on closer examination. Liebermann           

depicts militarized labor and masses. He could have painted scenes with soldiers if no              

specifically Jewish factors had been hindrances for him. 

It is especially characteristic for Liebermann’s oeuvre that he needed Dutch           

surroundings for presenting the Jew. He had no use for the Berlin Jew. In contrast, the                

Amsterdamer seemed to him a worthy subject for depiction. Incidentally, he never even             

got close to the Amsterdam Jew. In his Dutch Jewish paintings, he dwelt only very               

briefly on physiognomy. The Jewish quarter of Amsterdam, which he painted several            

times, is a blur in which one cannot discern the particular. Liebermann almost always              

subjected himself to the aesthetic law of maintaining distance from his subject. Does he              

purposely ignores the individual? Is he afraid of him, or does he simply not see him?                

The first conjecture is likely the correct one. Liebermann cannot tolerate the all too              

human. This is just what Max Friedländer brilliantly pointed out in his book, “Max              

Liebermann’s Graphic Art” (1920). There he wrote: “He strives to avoid depicting            

matters that trouble him and penetrate the domain of the will.” Friedländer says this in               

reference to the portrait of the woman for which Liebermann was reproached for having              

no sense of feminine grace.  

 

This art is marked by asceticism, severity, inflexibility, and a heavy social and             

moral seriousness, which sharply contrasts with the expansive life surrounding it. Just            

as Tolstoy went into the people, Liebermann went away to Holland, to the land of               

peasantry and complacency. Just as Tolstoy relinquished the comforts of life, so too             

Liebermann relinquished the decorative potential of the line, the culture of psychology,            

and the allure of color. This conflict with spiritual satiety, coupled with nervous             

irritation, produced an artist with a destiny which has perhaps become greater by             

renunciation rather than creation. 
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 מַאקס ליבערמַאן
 צו דעם 75סטן געבורטסטָאג

 
 

 רַאטענוי דערציילט (אין זַײנע געזַאמלטע שריֿפטן, 4טער בַאנד, „מַאקס ליבערמַאן“, 1918), ַאז ַא מָאל אין ַאן ָאוונט
 איז אים אויסגעקומען צו זיצן בַײ ליבערמַאנען אין ַארבעטס־צימער, ווָאס געֿפינט זיך לעבן דעם ברַאנדענבורגער

 טויער און קוקט ַארױס ווַײט איבער דעם טירגָארטן.
 

 ליבערמַאן הָאט ָאנגעשריבן ַא מאמר וועגן איזרַאעלס, הָאט אים ֿפָארגעלייענט ֿפַאר רַאטענוי און געווָאלט הערן,
 ווָאס ער וועט זָאגן. ַאז רַאטענוי הָאט געהערט דעם מאמר, הָאט ער זיך ָאנגערוֿפן: „ַאן ַאנטיק, ָאבער איך הָאב די

 גַאנצע צַײט געווַארט אויף איין ווָארט און איך הָאב דָאס ווָארט נישט געהערט“.
 

 דָאס ווָארט, ווָאס רַאטענויען הָאט געֿפעלט אין ליבערמַאנס מאמר, איז געווען: געמיט.
 ליבערמַאן הָאט ּתמיד געשּפירט ַא ּפחד ֿפַאר געֿפיל־בַאטָאנטע ווערטער, ֿפַאר ַא סוּפערלַאטיוו בכלל. ֿפַאר

 שטַארקע ֿפַארבן אויך. מסּתמא הָאט ער געהַאלטן ַא זון־אונטערגַאנג ֿפַאר צו שַארף און איבער הויּפט ֿפַאר ַא זַאך
 ָאן ַא טעם (בלּתי־סֿפק, ַאז ֿפַאר ַא זַאך ָאן ַא טעם). ֿפַארשטייט זיך, ַאז די ַאזוי גערוֿפענע „אויסדרוקסֿפולע“

  געזיכטער, כַארַאקטער־קעּפ און דרַאמַאטישע בילדער זַײנען אים געווען אומסימּפַאטיש.
 

 רַאטענוי זָאגט ָאבער (און אין די דָאזיקע ווערטער איז דָא ַא התראה) ַאז „אויב הינטער דעם ביליקן און ֿפַאלשן
 געֿפיל ווערט נָאר אויף ַא קוצו־של־יוד געסֿפקט אין דָאס אמתע און אין דָאס מענטשלעכע, ַאנטשטייט דערֿפון

 סקעּפטיציזם, ווָאס ֿפַארגליווערט די גַאנצע קונסט און דעם גַאנצן לעבן“.
 

 ליבערמַאן בַאנוגנט זיך מיט ַא לֿפי־ערכדיקער זעונג. ער לָאזט זיך קײן מָאל נישט ַארַײן אין קיין ּפרטים, ער רירט
 נישט ָאן, ער רעּפרָאדוצירט נישט דָאס ֿפַײנע געוועב ֿפון די קעמערלעך ֿפון דעם יש. די וועלט ווָאס ער מָאלט, איז
 גָאר ּכמעט קיין קערּפער ניט. אֿפשר הענגט דָאס צוזַאמען מיט דער ווַײטזיכטיקייט ֿפון דעם קינסטלער, ווָאס ער

 הָאט שוין געהַאט ֿפון ֿפרי ָאן. ַאזוי הָאט מען געּפרּוווט צו דערקלערן דעם אייגנַארטיקן ֿפַארדרײען און אױסשּפרײטן
 ֿפון על־גרעקָאס בילדער, ַא מָאלער ווָאס הָאט געמָאלט אין שּפַאניע אין דעם 16טן יָארהונדערט און ווָאס איז נָאך
 עד־היום ֿפַאר ֿפולן מער ווי דער בַארימטער וועלַאסקעז, דורך ַאן אויגן־ֿפעלער. עס ווָאלט ָאבער געווען ַא טעות צו
 דערקלערן די אײגנַארט ֿפון ַא קינסטלער מיט דער בַאשַאֿפנקייט ֿפון זַײן ֿפיזישן אויג, און נָאר מיט דעם ַאליין. עס

 איז קיין ֿפרַאגע ניט, ַאז דָאס וויכטיקסטע איז דער  ּפסיכישער  מָאמענט און דָאס קָאן מען נָאר ַאנַאליזירן אויֿפן סמך
 ֿפון ַא ברייטן ביָאגרַאֿפישן מַאטעריַאל.

 
 ַאגֿב ֿפירט שױן ַאן אויבנאויֿפיקער קוק אין ליבערמַאנס שַאֿפן צו ַא בַאדַײטנדיקער ַאנטדעקונג. מען זעט בחוש, ַאז

 ליבערמַאנס גלַײכגילטיקײט ֿפַאר דָאס נָאענטע, ֿפַאר דָאס איינצלנע, דָאס ּפערזענלעכע, ַאז זַײן קַאלטקײט ֿפַאר
 דָאס איבערלעבן ֿפון איינעם ַא גַאנץ בַאשטימטן מענטשן, ַאז ָאט די דָאזיקע קַאלטבלוטיקייט ציט די יניקה ֿפון דעם

 ווידערווילן, ֿפון דעם אומצוטרוי, ווָאס ער הָאט געשּפירט בנוגע דעם מענטשן ֿפון זַײן קלַאס, ֿפון דעם העכערן
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 מיטלשטַאנד. ֿפון דער ָאּפשטױסונג צו די נָאענטע מיטמענטשן ווענדט זיך זַײן בליק צו דער ווַײטקייט און ָאֿפט מָאל
 שווערן וועג, אויף וועלכן עס הייבט ָאן גיין דער קינסטלער, ווָאס שטייט אין סיכסוך מיט זַײן סֿביֿבה, געֿפינט ער דָאס

 לַאנד ֿפון זַײנע חלומות... הָאלַאנד. דער הָאלענדישער ּפױער, דער ַארבעטער, דער הַאנטװערקער, די ֿפרױ, דָאס
 קינד, ָאט די דָאזיקע מענטשן, דװקא דערֿפַאר, װַײל זײ זַײנען ֿפרעמד, נישט אױסצוֿפָארשן, נישט צו דערגרייכן, װַײל

 זיי רייצן נישט און ערגערן נישט אויף, ָאט די דָאזיקע מענטשן קומען אים אויס ֿפַאר ַאן עסטעטישן יקר־המציאות.
 צוליב ַאזוינע מָאטיוון ַאן ערך, הָאט דער הָאלענדער ווַאן־גָאג ֿפַארביטן זַײן הײמַאט מיט דער ּפרָאווענצַאלישער
 לַאנדשַאֿפט. דער חילוק איז אין דעם, ווָאס דער נָארדלענדער דַארף הָאבן דרום־זון, בשעת ליבערמַאנען דעם
 גרויסשטָאטיקן מענטשן און יִידן, הָאט ֿפַארּכישוֿפט דָאס עלעמענטַארע, חיִישע בַאגער־לעבן אין זַײן אינטימער

 שַײכות צו דער נַאטור, צו דער ֿפיזישער ַארבעט.
 

 ליבערמַאן קוויקט זיך ֿפון דָאס טיּפישע, ֿפון דעם ריטעם ֿפון ּפשוטער ַארבעט, ווָאס גייט ֿפונַאנדער אין גלַײכע
 בַאוועגונגען. דעריבער הָאט ער געמָאלט ֿפליקערקעס ֿפון גענדז, ֿפלעכטער ֿפון קערב, קָאנסערװן־מַאכערקעס,
 אויך ַא שנַײדערשול, ַא שול ֿפון קליינע קינדער, ַא װַארשטַאט ֿפון שוסטער, ַא שַײער ֿפון ֿפלַאקס, ַא שטיבל ֿפון ַא

 לָאצמַאן, ַא מושֿב־זקנים אַאז״וו. און ּתמיד הָאט ער זיך געֿפלַײסט ַארויסצוגעֿפינען דָאס געמיינזַאמע אין דער מראה
 ֿפון די מענטשן, וועלכע עס ֿפַאראייניקט ַאן ענלעכע ַארבעט, ַאן ענלעכער ַארט לעבן, נישט, ַא שטייגער, דָאס
 ֿפַארשיידנַארטיקע, ווָאס עס מוז דָאך קומען צום אויסדרוק, ווען מען בַאטרַאכט נעענטער. ליבערמַאן איז דער

 ֿפָארשטעלער ֿפון מיליטַאריזירטער ַארבעט, ער איז ַא מַאסן־שילדערער. ער ווָאלט אויך געקָאנט מָאלן
 סָאלדַאטן־סצענעס, ווען עס ווָאלטן ֿפַאר אים נישט געווען קיין שטער די סּפעציֿפיש יִידישע מָאמענטן.

 
 עס איז אױסערגעװײנלעך כַארַאקטעריסטיש ֿפַאר ליבערמַאנס שַאֿפן, ַאז ער הָאט ַאֿפילו געמוזט הָאבן דעם

 הָאלענדישן רַאם ֿפַאר זַײן ֿפָארשטעלן דעם יִידן. ֿפַאר דעם בערלינער יִידן הָאט ער קיין זַאך נישט געהַאט. ַאנטקעגן
 זשע הָאט אים אויסגעזען דער ַאמסטערדַאמער ֿפַאר ַא זַאך, ווָאס איז ראוי צו ווערן ֿפָארגעשטעלט. בדרך־ַאגֿב איז

 ער אויך צו דעם ַאמסטערדַאמער יִידן קיין מָאל נָאענט נישט צוגעטרָאטן. אין זַײנע הָאלענדישע יִידישע בילדער
 הָאט ער זיך זייער קנַאּפ ָאּפגעשטעלט אויף דָאס ֿפיזיָאנָאמישע. דער ַאמסטערדַאמער יִידישער קװַארטַאל, ווָאס ער

 הָאט עטלעכע מָאל ֿפָארגעשטעלט, איז ַא כווַאליע, ווּו מען קָאן נישט אונטערשיידן דָאס איינצלנע.
 

 די דיסטַאנץ ֿפון דער זַאך איז דָאס עסטעטישע געזעץ, וועלכן ליבערמַאן הָאט זיך ּכמעט ּתמיד אונטערגעװָארֿפן.
 איגנָארירט ער בַאװּוסטזיניק דָאס אינדיווידועלע, הָאט ער מורא ֿפַאר דעם איינצלנעם מענטשן ָאדער ער זעט אים

 ּפשוט ניט? די ערשטע השערה וועט מסּתמא זַײן די ריכטיקע. ליבערמַאן קָאן נישט סוֿבל זַײן דָאס צו ֿפיל
 מענטשלעכע. ּפונקט ווי מַאקס ֿפרידלענדער הָאט וועגן דעם גלענצנדיק געזָאגט אין זַײן בוך „מַאקס ליבערמַאנס
 גרַאֿפישע קונסט“ (1920). בַײ אים הייסט דָארטן: „ער זעט אויסצומַײדן צו שילדערן דָאס ווָאס עס רייצט אים און
 ווָאס עס דרינגט ַארַײן אין דעם ּתחום ֿפון ווילן.“ ֿפרידלענדער מיינט דָאס אין שַײכות מיט דעם ּפָארטרעט ֿפון דער

 ֿפרוי, װָארעם מ'הָאט אויֿפגעווָארֿפן ליבערמַאנען, ַאז ער הָאט קײן חוש ניט ֿפַאר דעם ווַײבלעכן חן.
 

 ַאסקעטיש, שטרענג, נישט־בייגעוודיק, ַא שווערער זיטלעכער, סָאציַאלער ערנסט איז דער חותם ֿפון דער דָאזיקער
 קונסט. אין ַא שַארֿפן קָאנטרַאסט צו דעם רחֿבותדיקן לעבן, ווָאס רינגלט זי ַארום. ּפונקט ווי טָאלסטוי איז ַאוועק אין

 ֿפָאלק, ַאזוי איז ליבערמַאן ַאוועק קיין הָאלַאנד, אין דעם לַאנד ֿפון ּפױער און זעלבסט־צוֿפרידנקײט, ּפונקט ווי
 טָאלסטוי, הָאט מווּתר געווען אויף די בַאקוועמלעכקייטן ֿפון דעם לעבן, ַאזוי הָאט ער צוליב די זעלביקע סיבות

 מווּתר געווען אויף דעם דעקָארַאטיוון ֿפַארנעם ֿפון די ליניעס, אויף דער ּפסיכָאלָאגישער קולטור, אויף דעם גלַאנץ
 ֿפון ֿפַארבן. ֿפון דעם סיכסוך מיט דער גַײסטיקער גרויסער זַאטקײט, מיט דער נערוועזער צערייצטקייט איז

 ַאנטשטַאנען ַא גורל ֿפון ַא קינסטלער, װָאס איז אֿפשר געווָארן גרויס מער דורך דעם מווּתר זַײן, ווי דורך דעם
 שַאֿפן.
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