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י פון דער רוסישער קונסטאויסשטעלונג אין בערלין• �1יליסיצקי• , , א קאנםטרוקציע
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יידישע קינםטלער אין דער היינטיגער רוםישער קונסט
צו דער רוסישער קונסט�אויסשטעלונג אין בערלין 1922.

די פראבלעמען' וועלכע זיינען אין די לעצטע עטליכע
צענדליג יארען אויף דעם געביט פון קונסט ארויסגעשווימען'
האבן אפשר אין קיין שום לאנד נישט דערגרייכט אזא מדרגה

זיינען דא צוגעגאנגן פול ראדיקאלער און שארפער ווי

ערגיץ�וואו• א דאנק אט דער םפעציפיש�רוסישער אויפ

פון שפאנונג, ווי אין רוסלאנד• די נייע קונסט�אידעען' וועלכע
האבן אנגעהויבן דא' זייט דעם נידערגאנג פון דעם אזוי
גערופענעם "פערעדוויזשניטשעםטווא" אריבערצווואנדערן פון
יועםט�אייראפא' הויפטזעכליך פון פראנקרייך (מיט א שפארע
פארשפעטיגונג)' האבן זיך אין א קורצער צייט נישט נאר
פולשטענדיג אקלימאטיזירט' נאד זיי האבן דך ווייטער
אנטוויקעלט און פארטיפט• אזוי איז געווען מיט דעם סעזאניזם
קוביזם' פוטוריזם א• א• מיט דער גאנצער ברייטקייט און
טיפקייט פון דער רוםישער נשמה זיינען די דאזיגע נייע
קונםט�אידעען אדער קונםט�פילאזאפיעס אויפגענומן געווארן
און נאכדעם צוגעפירט ביז צו זייערע לעצטע' לאגישע
קאנזעקווענצן• דאס' וואס דארט איז געווען א פראדוקט פון
א הארמלאזער עקםפערימענטאליסטיק און' אלם פרייער'
נישט אבליגאטארישער' שעפפערישער אביעקט' גילטיג געווען'
איז דא אנטוויקעלט געווארן אין א טעאריע' אין א קאנאן•
אויך די אומוואנדלונג און די צעגלידערונג פון ריכטונגען
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נעהמונגסארט פון נייע אידעען און פארמען' האט רוםלאנ!
אין משך פון די לעצטע 20-15 יארן אין דער קונםט'
אנטוויקלונג דערגרייכט אזעלכע ווייטע סטאדיען' צו וועלכע
יענע אייראפעישע לענדער' וואם האבן אייגענטליך פריהער
געדינט רוםלאנד אלם פארבילד פון קינםטלערישן פארטשריט'
זיינען נאך נישט צוגעקומען• באהויפטן ווידער' אז די נייע
רוסישע קונסט האט אויםשליםליך געשעפט אירע קרעפטן
פון אויסן' וואלט געווען א טעות• די איקאנע' דער לובאק' די
לענערער -- אט דאס זיינען נישט אין א ק שילדען�מאלעריי 
מאס געווען די אנרעגערם פון די נייע זוכענישן• באזאנדערם
דער לובאק און דער קליינשטעטלדיגער שילד האבן אין דער
פארם�וואנדלונג געשפילט א באדייטענדע ראלע• פאר די
אויגן פון דעם קינםטלער האט זיך אין זיי אנטפלעקט א נייע
וועלט פון הויכע קינםטלערישע ווערטן און מעגליכקייטן• דאם'
וואס איז פריער געווען פולשטענדיג איגנארירט און באטראכט
אלם א מינדערווערטיגע זאך' איז דערהויבן געווארן צו אנ�
אפאטעאזע• דווקא אין זייער פרימיטיווקייט און אומ�
געלומפערטקייט האט דער קינסטלער אנטדעקט באהאלטענע
און סודותדיגע כהות' וואס זיינען פיל שטארקער' אונמיטעל�



בארער' און דערפאר איבערצייגענדער און עמאציאנעלער
אפיציעלער איידער די ראפינירטעםטע פיינהייטן פון דער "

סאלאךקונסט•"
די צוויי אלזא הויפט פאקטארען פאר די נייע קונסט

געשטאלטונג אין רוסלאנד: די וועסט�אייראפעישע קונסט מיט
איר גאנצן רייכטום פון אינטערעסאנטע עקספערימענטן און
רעזולטאטן פון איין זייט' און די היימישע פאלקם�קונסט
מיט איר גאנצן פראכט פון עקזאטיק' גראטעסטקייט און
מערכענהאפטיגקייט פון דער אנדערער זייט' האבן זיך עפעס
דורך א וואונדערליכן שיקזאל אין איינער און דערזעלבן צייט

צוזאמענגעשטויסן•
דער דאזיגער צוזאמענשטוים פון צוויי' לויט דער נאטור
גאנץ�פארשיידענע קונםט�עלעמענטען' האט אין פרינציפ גע

תן א ל טמא ן• דעקאראציע צו "אוריאל אקאסטא"' אין יידישן מלוכה'דיגן קאמערטעאטער אין מאםקווא נ
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רארפט פירען צו'ן א זעהר אינטערעסאנטן קינםטלערישן
אספעקט• די ווירקליכקייט אבער האט אונז אין דעם פרט
א ביםל אנטטוישט און זי איבערצייגט אונז' אז צוין א םינטעז

עלעמענטן אין איין גאנצעס צו פאראייניגן• דער בא
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: די אריענטאלישע עקזאטיק איינאנדער פרעמדע וועלטען

איז מען נאך פארלויפיג (אויסער איינאיינציגן פאל' וועגן
וועלכן איך דערמאן שפעטער) נישט צוגעקומען' און אז די ביידע
עלעמענטן קענען זיך נישט ארגאניש פאראייניגען' נאר זיי
רייםען זיך כסדר פונאנאנדער' יעדער אין זיין אייגענע
ריכטונג' אין זיין אייגענע וועלט• באם היינטיגען טאג זיינען
מיר אויך עדות פון אזא מין שפאלטונג אין דער רוםישער
קונסט• פון איין זייט האבן מיר א דייה קינםטלער' וועלכע
שטעקן פולשטענדיג אין דעם ראמאנטישען פאלקלאר' און פון
דער אנדער זייט א רייה קינסטלער' רואם האבן זיך אפגעזאגט
פון יעדען מין סענטימענטאלקייט און מיט דער גאנצן
םטיכיע זיך אפגעגעבן אוניווערםאל�קינסטלערישע אויפגאבן�
אחוץ אט די ביידע גרופן' וועלכע שטעלן מיט זיך פאר
צוויי גאנץ�פארשיידענע ריכטליניען' איז נאך פאראן א גרופע•
וואם זוכט' באוואוסט אדער אונבאוואוסט' די ביידע דערמאנטע

דייטענדסטער און כאראקטעריםטישסטער פארשטעהער פון אזא
מין קונסט�אויפפאםונג איז מ א ר ק ש א ג א ל • ער איז
אפשר אויך דער איינציגער קינסטלער' וועמען ס'איז ווירקליך
געלונגען צוויי גאנץ פארשיידענע וועלטן אין א גאנצקייט
צו ארגאניזירען• אין זיינע ווערק שווימען דאך דייטליך
ארויס די פארמאלע עלעמענטען' פון וועלכע די דאזיגע ווערק
: דער רוםישער לובאק' דאס אלט�יידישע זיינען אנטשטאנען
וואנט�מאלעריי און דער קוביזם• א דאנק אבער זיין איבער�
נאציאנאלן' איבער � פערזענליכן (אחוץ זיין שטארקע
: קאסמישן ארט פון קונסט� אינדיווידואליטעט) כ'וועל זאגען
אנשויאונג' איז אים געלונגען אויפצוהויבן זיך הויך איבער
דעם פארמאלען פארטיקולאריזם און אין זיין אייגענער'
מעטאפיזישער וועלט' צו פארוואנדלען די כלומרשט געגענ�
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מיט איר גאנצן מיםטישן אינהאלט און דעם שטרענגן'
אייראפעישן מאנומענטאלן קוביזם - אין א מעכטיגן'
: הארמאניש קלאנגענדען כאראל• - איך הזר נאכאמאל איבער
שאגאל איז דער איינציגער אין דעם זין פענאמען• די גאנצע
פלעיאדע פון יונגע' אממייסטען יידישע קינםטלער' וועלכע
באמיהן זיך אויך דעם יידישן לובאק צו פאראייראפעיזירן'
ווייזען ארויס דאביי א זעהר גרויסע אונבאהאלפנקייט• זיי
פעהלט גראד יענע אייגענארטיגע גייסטיגע סטרוקטור' וועלכע
איז לעת�עתה נאר שאגאלם אייגענטום' און וועלכע האט אים
ערלויבט צו רעאליזירן זיין ווערק• און עם איז גאר נישט קיין
וואונדער וואס זיי געפינען זיך אין אזא שווערער לאגע• אין
א מאמענט' ווען זייער גאנצע נשמה איז פארכאפט געווארן
פון איין זייט דורך דעם וואונדערליכן צויבער פון דער אלטער
יידישער פאלקם�קונםט און מיסטיק און פון דער צווייטער
לענערער מאס' דורך די נייע פארמען' זייט' נישט אין א ק
וועלכע וואקםן אוים אויף גאר אנ'אנדערן באדען' נעמליך'
אויף א באדען פון מאשינען און אינדוסטריע - איז יעדע



מין אנטשליסונג אויפן השבון פון איינעם פון די ביידע קונסט�
פאקטארען נישט קיץ לייכטע זאך• די שטרענגע פארמאלע
איינהייטליכקייט' וועלכע איז אזא וויכטיגער פאסטולאט פאר
יעדען קונסטווערק' האט באזונדערס באם היינטיגען טאג
כאקומן א אונגעהוירע באדייטונג• מעהר ווי אלעמאל
ט צו ס ו א ו ו א ב ץ  נ א ג שטרעבט דער קינסטלער היינט 
ר ע נ ע ט ל א ה ע ג ס י ו א ן  ו א ר  ע כ י ל ט י י ה נ י י א ' נ א
' וועלכע גיט א באשטימטע פיזיאנאמיע זיין גאנץ ם ר א פ
שאפן• און דעריבער זאגן זיך טאקי אפ פיל מאדערנע
קינםטלער פון יעדען מין סענטימענטאלקייט' פון איבערפלוס
פון געפיהלמעםיקייט' פון ספאנטאנער ארט שאפן' און זיי
פארלאזן זיך מעהר אויף דעם ניכטערנעם אינטעלעקט'
וועלכער איז נישט אזוי פארפיהרעריש ווי דער בלינדער
אינסטינקט (מעג ער זיין אפילו שעפפעריש)' נאר פארקעהרט'
ער גיט גאראנטיעס פאר אן עקזאקטע' אויםגעהאלטענע'
באוואוםטזיניגע פארם• א ביישפיל שטעלט מיט זיך אין דעם
פרט פאר ליסיצקי' וועלכער האט זיך אויך א ציייטלאנג
אפגעגעבן דעם שאגאליזם (זיינע הד�גדיא' יונגל צונגל כוואט
א• א•)' האט אבער' א דאנק זיינע אנאליטישע פעהיגקייטן
שנעל זיך באפרייט פון דער דאזיגער סענטימענטאלקייט און

(' אריבער צו דער ריינער קאנםטרוקציע (פדאאון)•
צו רעדען איבער אנ'אלגעמיינע' באשטימטע פיזיאנאמיע
פון דער שאפונג בא יידישע קינסטלער' סיי אין רוםלאנד' סיי
אין אנדערע לענדער' איז איבערהויפט אונמעגליך• די פיל�
זייטיגקייט' כ'וועל זאגן: די ענציקלאפעדישקייט פון זייער
קונםט' וואס נעמט זיך ווארשיינליך פון דעם ספעציפישן
יידישן גייםט' ווי אויך פון דעם מאנגעל פון א געוויסער
קינסטלערישער טראדיציע' איז אונגעהויער גרוים• אנ'ענצי�
ן. ער נאטאן אלטמא קלאפעדיסט אין דעם זין פון ווארט איז 
צייגט אונז אין זיינע ווערק דעם סך�הכל פון די אלע פארמן'
וועלכע זיינען אין משך פון די לעצטע יארן דערגרייכט גע�
ווארן• אלץ איז דא פאראן ? ס'איז גארנישט פארפעהלט גע�
: געגנשטאנדלאזע זאכן' פיקאסא' רעאליסטישע צייכע� ווארן
**)' יידישע פאלקס�ארנאמענטיק לענין" נונגן' פארטרעט "
לעקטיק' וועלכער לעבט א• א• וו• ער איז א גלענצענדער עק
באמת דורך און דורך' מיט דער גאנצער אויפריכטיגקייט' די
אלע שוין פאר אים צוגעגרייטע פארמן' און לאזט זיי דורך' דורך
זיין אייגענע קינסטלערישע פריזמע• זיינע טעאטער�דעקא�

•) אונטערן ווארט "פראאון" פארשטעהט זיך א קאנםטרוקציע אין א פרעציזער'
געאמעטרישער פארם' וועלכע באזיצט אייגענטליך אליין קיין אוטיליטארען צוועק'
וועלכע אבער שטעלט מיט זיך פאר א קאנסטרוקטיווע ענערגיע פאר קינפטיגע
מאנומענטאלע קאנסטרוקציעס• דער טערמין איז דורך ליסיצקיץ אליין פאר זיינע

ווערק געשאפן געווארן•
") א קאלעקציע עסקיזען פון לענינען.

ראציעס פאר אקאסטא געהערן צו די זעלבםטשטענדיגסטע
און שטארקסטע זיינע זאכן' וועלכע מיר איז געלונגן צו זעהן�
זיי זיינען שטרענג אויסגעהאלטן אין דער קאנםטרוקציע און
אין דעם טאן (שוואכער איז דער �3טער אקט מיט דער שוהל).
אם מייסטן סימפטאמאטיש פאר די ספעציפישע אייגנארט
פון דער היינטיגער רוסישער מאלעריי' און גלייכצייטיג אם
מייםטן קריםטאליזירט פון אלע אנדערע יידישע מאלער' איז -
שטערענבערג. אריינזאפנדיג אין זיך א גרויסע מאם פון רייך
מאלערישער קולטור (ווי עם שיינט: םעזאן' אנרי רוססא א• א•)
די דערגרייכונגן פון קוביזם' לענערער מאס אויך און נישט אין א ק
האט ער זיין ווערק קאנסעקווענט אנטוויקלט' נישט אזוי ווי די
סופרעמאטיםטן האבן עם געטון' צו די גרעניצען פון קינםטלע�
רישער געשטאלטונג (וואס פיהרט אייגנטליך לאגיש צום
זעלבםטמארד פון דער קונסט זעלבםט)- נאר צו אנ'אבםאלוטער
פולקאמנהייט פון באהערשונג דעם מאלערישן מאטעריאל• די
שילרער�מאלעריי' וועגן וועלכער כ'האב אויבן דערמאנט
אז זי באזיצט אונענדליכע מאלערישע מעגליכקייטן' האט
ן געדינט אלם דער וויכטיגםטער סטימולאנט ' ג ר ע ב נ ע ר ע ט ש
פאר זיינע בילדער• ער האט זיך באנוצט מיט דעם שילד ווי מיט
א רוי�שטאף' וועלכער איז נאכדעם פארארבעט און פאר�
וואנדעלט געווארן אין פיינע' ראפינירטע און געשלאםענע
בילד" איז לעצטענס געווארן זעהר בילדער• דאם ווארט "
שטארק איגנארירט פון די לינקע• דאס האט זיך איינפאך
גענומען דערפון' וואס די נייע קונםט איז' אין גרעסטן טייל
אירען' באזירט אויף לויטער עקספערימענטן• שטערענבערג
איז אפשר אצינד דער איינציגער לינקער קינסטלער' וועלכער
האט זיין קולט פאר ריינע פארם און מאטעריאל גענוי אזוי ווי
? אנדערע לינקע אפגעריםן און באפרייט פון דעם געגנשטאנד
גענוי ווי די עקסטרעמםטע נעא�קוביםטן און םופרעמאטיםטן
האט ער געלעזט די אויפגאבן פון ארטיקולאציע' ריטם' פאקטור'
וואלעור א• א• וו• נאר דערביי נישט געבליבן שטעקען אין
געגנשטאנדלאזער עקספערימענטאליםטיק' און אריבער צוריק
; דערביי פארלירט זיין מאלערישע אב� צום געגנשטענדליכן
סטראקטהייט גאר נישט אין איר קראפט• פון געגנשטאנד'
דורך אבםטראקציע צוריק צום געגנשטאנד - אין דעם ליגט

דער פאראדאקס פון שטערענבערגס מאלעריי•

שטערענבערג און שאגאל - דאס זיינען די איינציגע צוויי
קינםטלער אין רוסלאנד' וועלכע האבן אויף צוויי פארשיידענע
אופנים געלעזט אין פ א ז י ט י ו ו ן זין די נייע פראבלעמען
פון דער מאלעריי' ד. ה• זיי האבן אונז געגעבן די גאראנטיע'
ט איז א לעבעדיגע זאך' וואס מ'קאן נישט טערא� ס נ ו ק אז 
ריסטיש אפרייסן פונ'ם לעבן' ווי עס מיינען א טייל טעארע

טיקער פון קאנסטרוקטיוויזם•

ה• ב ע ר ל ע ו ו י�
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