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ר א טע נ ו י דערציילט )אין זיינע געזאמעלטע שריפטן'  4באנה
מאקס ליבערמאן'  /(1918אז א מאל אין אן אוונט איז אים
אויםגעקומען צו זיצן בא ליבערמאנען אין ארבעטס צימער'
וואם געפינט זיך נעבן דעם בראנדענבורגער טויער אין קוקט
אתים ווייט איבער דעם טירגארטן.
ליבערמאן האט אנגעשריבן א מאמר וועגן אי ז ר אעלם,
האט אים פארגעליינט פאר ראטענוי אין געוואלט העדן' וואס
ער וועט זאגן .אז ראטענוי האט געהערט דעם מאמר' האט
ער זיך אנגערופן :אן אנטיק' אבער איך האב די גאנצע צייט גע
"
ווארט אויף איין ווארט און איך האב דאס ווארט נישט געהערט".
דאס ווארט' וואס ראטענויען האט געפעלט אין ליבערמאנם
מאמר' איז געווען  :געמיט.
ליבערמאן האט תמיד געשפירט א פהד פאר געפילבעטאנטע
ווערטער' פאר א סופערלאטיוו בכלל .פאר שטארקע פארבן אויך.
מסתמא האט ער געהאלטן א זון אונטערגאנג פאר צו שארף
און איבערהויפט פאר א זאך אן א טעם )בלתי ספק' אז פאר
א זאך אן א טעם( .פארשטייט זיך' אז די אזוי גערופענע
אויםדרוקספולע" געזיכטער' כאראקטער קעפ און דראמאטישע
"
בילדער זיינען אים געווען אומסימפאטיש.
ראטענוי זאגט אבער )און אין די דאזיגע ווערטער איז דא
א התראה( אז אויך הינטער דעם ביליגן און פאלשן געפיל
"
ווערט נאר אויף א קוצו של יוד געםפק'ט אין דאם אמת'ע
און אין דאם מענשליכע' אנטשטייט דערפון סקעפטיציזם' וואם
פארגליווערט די גאנצע קונסט און דעם גאנצן לעבך•
ליבערמאן באנוגט זיך מיט א לפי ערךדיגער זעאונג .ער
לאזט זיך קיינמאל נישט אדיין אין קיין פרטים' ער רירט
נישט אן' ער רעפראדוצירט נישט דאס פיינע געוועב פון די
קעמערלאך פון דעם יש .די וועלט וואס ער מאלט' איז גאר
כמעט קיין קערפער ניט .אפשר היינגט דאם צוזאמען מיט דער
ווייטזיכטיגקייט פון דעם קינסטלער' וואם ער האט שוין געהאט
פון פרי אן .אזוי האט מען געפרובט צו דערק לערן דעםאייגנ
ארטיגן פארדרייען אין אויםשפרייטן פון על גרעקאם בילדער'
א מאלעד וואם האט געמאלט אין שפאניען אין דעם 16יאר
הונדערט און וואם איז נאך עד היום פאר פולען מער ווי דער
בארימטער וועלאםקעז' דורך אן אויגן פעלער .עם וואלט אבער
געווען א טעות צו דערק לערן די אייגנארט פון א קינםטלער
מיט דער באשאפנקייט פון זיין פיזישן אויג' און נאד מיט דעם
אליין .עם איז קיין פראגע ניט' אז דאם וויכטיגםטע איז דער
פסיכישער מאמענט און דאם קאן מען נאד אנאליזירן אויפן
סמך פון א ברייטן ביאגראפישן מאטעריאל
אגב פירט שוץ אן אויבנאויפיגער קוק אין ליבערמאנם
שאפן צו א באדייטנדיגער אנטדעקונג .מען זעט בחוש' אז
ליבערמאנם גלייכגילטיגקייט פאר דאם נאהנטע' פאר דאם
איינצעלנע' דאס פערזענליכע' אז זיין קאלטקייט פאר דאס
איבערלעבן פון איינעם א גאנץ באשטימטן מענטשן' אז אט

די דאזיגע קאלטבלוטיגקייט ציט די יניקה פון דעם ווידער
וויל ן' פון דעם אומצוטרוי' וואס ער האט געשפירט בנוגע דעם
מענטשן פון זיין קלאם' פון דעם העכערן מיטלשטאנה פון
דער אפשטויםונג צו די נאהנטע מיטמענטשן ווענדעט זיך
זיין בליק צו דער ווייטקייט און אפטמאל שווערן וועג' אויף
וועלכן עם הייבט אן גיין דער קינסטלער' וואס שטייט אין
סכסוך מיט זיין סביבה' געפינט ער דאם לאנד פון זיינע
הלומות ...האלאנה דער האלענדישער פויער' דער ארבעטער'
דער האנדווערקער' די פדוי' דאם קינה אט די דאזיגע מענטשן
דוקא דערפאר' ווייל זיי זיינען פרעמה נישט אויםצופארשן'
נישט צו דערגרייכן' ווייל זיי רייצן נישט און ערגערן נישט
אויף' אט די דאזיגע מענטשן קומען איט אויס פאר אן עסטע
טישן יקר המציאות .צוליב אזוינע מאטיוון אן ערך' האט
דער האלענדער וואן גאג פארביטן זיין היימאט מיט דער
פראווינצאלישער לאנדשאפט .דער חילוק איז אין דעם' וואט
דער נארדלענדער דארף האבן דרופ זון' בשעת ליבער
מאנען דעם גרויס שטאטיגן מענטשן און יידן' האט פארכישופט
דאס עלעמענטארע' חיה'שע באגער לעבן אין זיין אינטימער
שייכות צו דער נאטור' צו דער פיזישער ארבעט.
ליבערמאן קוויקט זיך פון דאם טיפישע' פון דעם ריטם פון
פשוטער ארבעט' וואם גייט פאנאנדער אין גלייכע באוועגונגען.
דעריבער האט ער געמאלט פליקערקעם פון גענז' פלעכטער
פון קערב' קאנסערווךמאכערקעס' אויך א שניידער שול' א
שול פון קליינע קינדער' א ווארקשטאט פון שוסטער' א שייער
פון פלאקס' א שטיבל פון א לאטסמאן' א מושב זקנים א• א .וו.
און תמיד האט ער זיך געפלייסט ארויםצוגעפינען דאם גע
מיינזאמע אין דער מראה פון די מענטשן' וועלכע עםפאר
אייניגט אן ענליכע ארבעט' אן ענליכער ארט לעבן' נישט'
א שטייגעה דאס פארשיידנארטיגע' וואס עם מוז דאך קומען
צום אויסדרוק' ווען מען באטראכט נעהנטער .ליבערמאן איז
דער פארשטעלער פון מיליטאריזירטע ארבעט' ער איז א
מאסן-שילדערער .ער וואלט אויך געקאנט מאלן םאלדאטן
סצענעם' ווען עם וואלטן פאר אים נישט געווען קיין שטער
די ספ עציפיש יידישע מאמענטן
עס איז אויסער געוויינליך כאראקטעריםטיש פאר ליבער
מאנס שאפן' אז ער האט אפילו געמוזט האבן דעם האלענדישן
ראם פאר זיין פארשטעלן דעם יידן .פאר דעם בערלינער
יידן האט ער קיין זאך נישט געהאט .אקעגן זשע האט אים
אויםגעזען דער אמםטערדאמער פאר א זאך' וואם איז ראוי
צו ווערן פארגעשטעלט .בדרך אגב איז ער אויך צו דעם
אמםטערדאמער יידן קיינמאל נאהנט נישט צוגעטראטן .אין
זיינע האלענדישע יידישע בילדער האט ער זיך זעהר קנאפ
אפגעשטעלט אויף דאס פיזיאנאמישע .דער אמםטערדאמער
יידישער קווארטאל' וואס ער האט עטליכע מאל פארגעשטעלט'
איז א כוואליע' ווי מען קאן נישט אונטערשיידן דאס איינצעלנע.
די דיסטאנץ פון דער זאך איז דאס עסטעטישע געזעץ' וועלכן
ליבערמאן האט זיך כמעט תמיד אונטערגעווארפן .איגנארירט

ער באוואוםטזיניג דאס אינדיווידועלע' האט ער מורא פאר
דעם איינצעלנעם מענשען אדער ער זעט אים פשוט ניט ? די
ערשטע השערה וועט מסתמא זיין די ריכטיגע .ליבערמאן
קאן נישט סובל זיין דאם צופיל מענשליכע .פונקט ווי מאקס
פרידלענדער האט וועגן דעם גלענצנדיג געזאגט אין זיין בוך
מאקס ליבערמאנס גראפישע קונםט" ) .(1920ביי אים
"
הייסט דארטן" :ער זעט אויסצומיידן צו שילדערן דאס וואס עס
רייצט אים און וואט עם דרינגט אדיין אין דעם תהום פון
ווילך .פרידלענדער מיינט דאם אין שיכות מיט דעםפאר
טרעט פון דער פרוי' ווארים מ'האט אויפגעווארפן ליבער
מאנעף אז ער האט קיץ חוש ניט פאר דעם ווייבליכען חן•
אסקעטיש' שטרענג' נישט בויגעוודיג' א שווערער זיט

ליכער' םאציאלער ערנסט איז דער הותם פון דער דאזיגער
קונסט .אין א שארפן קאנטראםט צו דעם רהבותדיגן לעבן'
וואס רינגעלט זי ארום .פונקט ווי טאלסטאי איז אוועק אין
פאלק' אזוי איז ליבערמאן אוועק קיין האלאנד' אין דעם
לאנד פון פויער און זעלבסט צופרידנקייט' פונקט ווי טאלםטאי
האט מותר געווען אויף די באקוועמליכקייטן פון דעם לעבן
אדי האט ער צוליב די זעלביגע סיבות מותר געווען אויף
דעם דעקאראטיוון פארנעם פון די ליניעם' אויף דער פסיכא
לאגישער קולטור' אויף דעם גלאנץ פון פארבן .פון דעם םסכוך
מיט דער גייסטיגער גרויםער זאטקייט' מיט דער נערוועזערצע
רייצטקייט איז אנטשטאנען א גורל פון א קינסטלער' רואם איז אפשר
געווארן גרויס מער דורך דעם מותר זיין' ווידורך דעם שאפן.
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