
דוד קַאץ
)ץ″דוד כ⸗הירשע(

די יָארן פון מעינקע קַאץ
ון ַארום ין 

ון  “  ּפרָאלעטּפען„די לינקע יידישע שרַײבער 
יסט סַאיד⸗ויף דער ניו יָארקער 

צו דער סעריע ָאנגעפירט דורך

קָאליַא בָארָאדולין
)דורכן זום(רינג ⸗בַײם ַארבעטער

ייר תשע 20זונטיק  ין  2021טן מַאי 2דעם  \ ″טעג 











כעלע ַא מתנהלע פון ַא לינקן שרַײבער "ַא תנ 
ין ברוקלין⸗ַא בר ― מצווה בחורל 



.)....צ(מעינקע הָאט געקענט 

יוסף ָאּפַאטָאשו
משה לייב הַאלּפערן

מַאני לייב
לייוויק. ה

קַאדיע מָאלָאדָאווסקי  
רחל קָארן

ברהם רייזען
שַאּפיראָ . ל

בער ניט צווישן די גָאר נָאענטע„ “  ָאָ



צווישן די נָאענטע

ייברַאמס  )1969 – 1894(וויליַאם 
)1939 – 1878, משה יוסף נָאווָאמיסקי(משה ָאלגין 

)1974 – 1893(לוי גָאלדבערג 
)1993 – 1905(זעליג דָארפמַאן

)1934 – 1902(יָאסל גרינשּפַאן 
)1934 – 1883, זשורָאוויצקי(משה דילָאן ⸗ברהם

)1971 – 1885(משה ווַײסמַאן 
)1965 – 1901(לכסנדר ּפָאמערַאנץ 

)1993 – 1902(מַאקס ּפערלָאוו 
)1946 – 1907(לייבעלע סָאברין 

)1989 – 1901, יציק גרינבערג, בער גרין(ּפרינץ . אַ 
)1941 – 1905(ב שטָאלצענבערג 



-שטריכן פון די זכרונות פונעם יידיש
יסט סַאיד ויף דער  ...ּפָאעטישן לעבן 

ון פריילעכע„ )  יָארן⸗ין די הונגער“פוירנישט רומס„שרעקלעכע (“ ָארעמע 
]WPAדער : שּפעטער[

ון ָאטָאמַאטן  ון ביינַאכט„קַאפעען  “בַײטָאג 

ויף  “ רעליגיעזער„ַא שיער ניט  ינטערעסַאנטער שַאפונג  ברען צו ַא נַײער 
יידיש

...פרַײלעכע ליבע

ישער ּפָאליטיק : מערסטנס :  ָאבער(ּפריווַאטערהייט ָאּפלַאכעניש פון ּפַארטיי
ייגענע חברה )מיט געטרַײשַאפט די 



)1934 – 1883(משה דילָאן ⸗ברהם





)1927ין (מיט משה ווַײסמַאנען 



)1934 – 1902(יָאסל גרינשּפַאן 



ון לייבעלע סָאברין “  ערב צַײט„: יָאסל גרינשּפַאן 
1931. י.נ, )'צווישן מענטשן'+ ' צווישן ווענט'(



מעינקעס ַא בַאמערקונג צו עטלעכע שורות גרינשּפַאנס
)1955... ין(









)1991 – 1906(מעינקע קַאץ 

ין מַאמעס שטעטל  , געבָארן סווינציַאן• טייל קינדערשע יָארן 
)ווילנער געגנט ― ַאלץ(מיכַאלעשיק 

,  די שּפַאנקע, דער ברודער עלטשיק, ערשטע וועלט מלחמה•
זייגערמַאכערַײ

ין ַאמעריקע • 1920ָאנגעקומען 
יָארק⸗פון ּפַאסייק קיין ניו“ נטלָאפן„•

ב  ... יז צוגעקומען, שרַײבנדיק ַאן ענגליש ליד: 1925•
,  לכסנדר ּפָאמערַאנץ: בַאקענט מעינקען מיט, שטָאלצענבערג

“ון סּפַארטַאק“ יונג קוזניע„רעדַאקטָאר פון 



)1941 – 1905(ב שטָאלצענבערג 



)1965 – 1901(לכסנדר ּפָאמערַאנץ 



:ּפָאמערַאנץ) שיע(לכסנדר 
ין דער יידישער ליטערַאטור זַײן רָאלע 

ין גרָאדנע: 1901• ין דער מיר, געבָארן  געלערנט 

ברהם זַאק(“ משולש„טייל פונעם גרָאדנער : 1917• ון  )מיט לייב נַײדוס 

ון סּפַארטַאק  : 1924, קיין ַאמעריקע 1921• גרינדעט יונג קוזניע 

ין “ ּפרָאלעטּפען„): בַײ מַאקס עריקן(דיסערטַאציע , (!)קיעוו : 1935 -1933 • 1935ַארויס 

ין ַארבעטער רינג : ער1950• ,  בערגעלסָאן ברענטש(ַארויסגעפירט הונדערטער פון די לינקע 
1958(

.)  .ב, בַײ דער ייוואָ (“ די סָאוועטישע הרוגי מלכות„: 1962•

ין גרָאדנע : ּפערזענלעכער צוגָאב[• ]ער יָארן90סָאניע ּפָאמערַאנץ 







)1925(ין סּפַארטַאק 

“יָארק⸗ניו„: ּפָאמערַאנצעס ליד

“  בויער„: ס ערשטע געדרוקטע ליד'מעינקע

_______



ינעם  ...“סּפַארטַאק„פרַאגמענט פון ּפָאמערַאנצעס ליד 



ַײבערמעינקע ווערט ַא יידישער שר





:  ינעם פָאלקלָאר; “די פָאעזיע פון קרעציקע קעץ„: טעות⸗דער תיקון(“ די פָאעזיע פון קרעציקע קעפּ „
:“טעות⸗ָאלגינס ַא תיקון„

דעם שרַײבער פון די לידער העלפט ַאפילו ניט דער  „
ון ּפרָאסטטוטקעס גרָאד  . קַאמופלַאזש פון די בויערי בירגער 

ּפרָאלעטַארישער  ⸗ָאט די טיּפן זַײנען די טרעגער פון ַאנטי
יז ניט קיין ּפרָאלעטַאריער. עמפינדונג⸗וועלט ַא בָאם  . ַא טרעמּפ 

יז ניט  'ַא הָאבאָ . יז ניט קיין קעמפער ויפן לעבן  ס קוק 
“.קָאנסטרוקטיוו

ויף מָארגן פון מ רעדַאקטָאר  , ָאלגין. די רעַאקציע 
:פון דער פרַײהַײט





ון ַאדרעסן ינסטיטוציעס 

מָארגן : שּפעטער(די פרַײהַײט ): 1922פון (די טעגלעכע צַײטונג •
)לעבן יוניָאן סקווער(טע גַאס 12יסט  35): פרַײהַײט

,  זַאמלונגען, יידיש ַאמעריקע, סיגנַאל, הַאמער, יונג קוזניע(זשורנַאלן•
.).יידישע קולטור 

יינען• יונגער ַארבעטער  ; דַאונטַאונער יידישער ַארבעטער קלוב: פַאר
יין  פרַײהַײט  ; )1928פון (יוניָאן סקווער ; )1924פון (שרַײבער פַאר

יין  יקוף ; )1929פון (ּפרָאלעטּפען ; )1929פון (שרַײבער פַאר
... 1938פון ) יידישער קולטור פַארבַאנד(=





Guy Murchie (1907 – 1997)















)1932. י.נ(“ נָאענטע„לוי גָאלדבערגס בוך 









ין  דער בַאשלוס פון ּפרָאלעטּפען 
ווָאס שייך 1932

לוי גָאלדבערג
ון מעינקע קַאץ





...מעינקע ּפרובירט שרַײבן לידער וועגן ַארבעטער: מיטן דרַײסיקער



ין טָאגן„: פון מעינקעס צווייטן בוך “  דער מענטש 



, מעינקע טוט זיך ַא קער צום שטעטל
:צו דער ערשטער וועלט מלחמה

ברענענדיק שטעטל
)1938. י.נ, בענד 2(



)“פרַײהַײט„רעדַאקטָאר פון דער (משה ָאלגין 



ויף די   רעַאקציעס 
...“ברענענדיקע שטעטעלעך„

ין זַײן בַאשרַײבונג : ָאלגין1. ויף  (פול מיט בַאגַײסטערונג  ון  ויף ענגליש 
).”Heroes in the Flesh“(וועגן דעם ָאוונט לכבוד דעם בוך ) יידיש

ין זַײן לענגערער קריטיק דערנָאכדעם ָאבער פָארט : ָאלגין2. שַארף קריטיש 
ין בַאנד 'ס. בַאלַאנסירט ון פָאלק„יז ַארַײן  )...1949. י.נ(“ קולטור 

ּפרָאלעטּפעניקעס הָאבן געשטורעמט קעגן  “ ריכטיק קָאמוניסטישע„די 3.
“  ברענענדיק שטעטל„



ין ּפרָאלעטּפען :  דער צווייטער צד 
ליטערַאטור דַארף דינען דעם ּפָאליטישן קַאמף

)1986 – 1904(מַארטיקן בירנבוים 

  )1960  – 1885( ץ"כ משה

  )1964  – 1891(קורץ הרן



“ברענענדיק שטעטל„די טענות קעגן 

ומעט 1 .די לידער ברענגען דעם ַארבעטער נָאר 

.די לידער פַארנעמען זיך נָאר מיט דער פַארגַאנגענהַײט. 2

...די לידער דינען ניט דער בַאוועגונג פַאר ַא בעסערער וועלט. 3





1:
ומעט ון  וועגן פרייד 

פַאר פינצטערניש זיך שרעקן —ייביק וועט דער ּפחדן 
ייביק ַאף טונקעלן שטעג דעם טרוים בַאפַאלן ון 

ון ריטשען גערעכט :ון דרייען זיך הייליק 
,ַאהער גיב שטרַאלן, ּפָאעט, העי

;פַאר דורות נעכט —ליכט 
,ַאהער גיב פרייד, ּפָאעט, העי

ומעטיקע קנעכט —פרייד  ;פַאר 
,דעם נעכטן הָאט שוין די צַײט דערווָארגן

.פַאר קרענקלעכע בטלנים —דעם מָארגן 
—ַאהער דעם הַײנט , דעם הַײנט גיב ַאהער

.ווי מיט זַאפט געשמַאקע סעדער, ַא הַײנט מיט טַעמען פול
.עולם שרעק⸗גלָאצט בית —פון דַײן ליד 

.לָאך⸗ַא טוכלער וועג צום מויזן —דַײן ליד 
ונדזערע מונטערע רעדער ין  ומעט  .ניט שטעק דַײן 



דַײן ּפויקנדיקער רוף, ברַאווער ּפחדן, ָאהאָ 
,ַא ציטעריק העזעלע וועקן, וועט געוויס פון דרימל

יך וועל צום שלַאכט ניט פירן  —נָאר 
,מיט שטרויענעם גוף, מַײן ליד

,ויב ַאפילו טויזנט מָאל רויט צעצונדן
?ווי קען מען בערג רירן, מיט גבורה פון שטרוי
,ווי וועסטו שרעקן, דעם מעכטיקן פַײנט

ליין זיך בינדן, ויב ַאפילו .ער זָאל 
נטַאסטישן פויסט —דַײן ווָארט  ,ַא מילב מיט פ

,ַא פלָאקן די גרויס —מָאנט פרייד 
ומעטיקער זַײן ?ווָאס קען נָאך 

,ַאזַא שטורעם —פון גרויע רייד 
?ווער קען דערהערן

יק בלוט, מיט הַארץ פון שטָאל ,מיט רו
!?ווי קען מען שווערן



2:
ון מָארגן, וועגן נעכטן הַײנט 

,שוועסטער פון מָארגן, וי —ברידער פון נעכטן , וי
,עס שווערט מַײן בלוט, עס שווערט מַײן הַארץ

;ַײך וועלן ניט בייזע ציין צעקריצן
,ַײך וועט ניט גרייכן דעם ּפחדנס רוט

ַײך שיצן ון מיט בלוט  .יך וועל מיט הַארץ 
ומעטיקע ַאלטקַײט יונג הַאלטן די ווַײנען .ייביק וועט די 

,ייביק וועט דער ווַײטסטער מָארגן
געָארעמט מיט דעם ווַײטסטן נעכטן

.דורך צויבער פון דעם נָאנעטסן הַײנט שַײנען













ייברַאמס  הָאט) 1969 – 1894(וויליַאם 
“  בָאבע מָאינע„געשריבן די הקדמה צו דער 



:הָאט דָאס ווָארט די בָאבע מָאינע'ס

,ין נעטן פרַאק, ין נָאבעלן צילינדער
.יז ער דער שעכטער פון וועלטישער בוינע

שוין ַאזויפיל דורות רַײסט ער, מַײנע תכריכים
,ון מיט די ריסן פון דעם הייליקן געווַאנט

.די זון פון מַײן פָאלק ַאלץ בלינדער פַארהענגט ער
—ַא ליכטיקַײט פון דעם בליַאסק פון גילָאטינעס ברענגט ער 

!המנס ליכטיקַײט, ָאי
,לויכט די הַאקʹון ס

יבער די מַארטירער —, ייניקלעך מַײנע⸗ניט נָאר 
ויך די הַאק′ס ,לויכט 

.יבער די שוין לעצטע גלידער פון דַײן טויטער בָאבע מָאינע



ייניקל , ַא גוטן טָאג :מַײן ווַײטע פרייד —מַײן נָאענטער 
,ין דַײן צימערל

יך פון מַײנע עלטער ,לעבן⸗עלטער זיידעס דָאס דחקות⸗זע 
יך דעם עלעקטרישן גָאט פון ניו ,יָארק פַארשעמט⸗זע 

—, ליכטל שוועבן⸗ַארום ַא טרויער, מיט דעם זעלביקן ניטגוטן
יך מַײן שטַארקן שטַאם צַאנקען ין דעם זעלביקן שימער, זע 

ום  ;רויכיקע שלַאנגען —ווָאס פירט ַאף דער סטעליע 
יך דערקענט, ווענט⸗בַײ דַײנע חורבה ,הָאב 
.געזַאנגען⸗די זעלביקע נויט —פון דעם ווינט 

ייניקל , ַא גוטן טָאג :מַײן ווַײטע פרייד —מַײן נָאענטער 
ון מַײן שטָאלצן יחוס ביסטו ַא נָאמען  —נָאך מיר 

ון וויליע⸗ווַאלד, ַא יחוס פון מילנער ,ּפליטן⸗העקער 
,גיבורים —ַא יחוס פון זיידעס 

—צו די בַאשערטע געריטן , ווי ַאף בליצן, ווָאס הָאבן ַאף פערד
.מיט שמשונען צו דערמָאנען —בַײם יזכור , ַא יחוס









1940 – 1960

  ון 1941 ין )קָאמיטעטן דורך( ביכער נָאך1.
  ינגַאנצן ַאריבער 1944 ין “מיר„ זשורנַאל;1947
לערערַײ ויף

1950 ין רבקהן מיט געהַאט חתונה2.

)1954( “טָאג ינמיטן„ :בוך וניווערסַאליסטיש ַאן3.

ל רץ ,צפת ין לעבן ַאוועק4.  ביז 1954( ישר
.)1960 ביז 1959 ון 1956

)ביכער 9 ויך( תקופה ענגלישע :פופציקער סוף5.













חתונה געהַאט מיט רבקהן 1950

ַאוועק פון די לינקע 1952

“ינמיטן טָאג„: 1954

ין צפת 1960 – 1959ון  1956 – 1954

די לַאנגע ענגלישע תקופה

)1991(די לעצטע זעקס חדשים נָאר יידיש 
 



ון די קַאלטע מלחמה די מעקַארטי יָארן 
בַײ די רעכטע“ געוועזענע„די קַאטעגָאריעס 

ין צי בַאלד נָאך'ווער ס יז ַאוועק 
1929
1937
1939
1948
1952

...ון שּפעטער



“  קלַארַא פעלדמַאן„די ּפרשה 



די ענגלישע ּפָאעזיע: מעינקע

  קַאלטער„ דער פון היץ ין יידיש פון ּפָאליטיק די1.
;“רינג ַארבעטער„ ינעם יבערגַאנג דער ;“מלחמה

  קלַאראַ  ,גלַאטשטיין„ ַאפערע די :21962-1960.
“קַאץ מעינקע ון פעלדמַאן

Poet :ענגליש ויף דערפָאלג3. Lore, New York
Times, Atlantic,Commentary.

  - 1961 ,נומערן Bitterroot )100 זשורנַאל דער4.
1991(.

  סּפרינג( הויז ווַאלד אַ  ין :יָארן זיבעציקער די פון5.
.).י.נ ,גלען

.ענגליש ויף 9 ,יידיש ויף ביכער 9 :הכל סך דער6.








