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אמנות אוונגרד מאוסף עוזי אגסי

Avant-Garde Art from the Collection of Uzi Agassi

Partחלק II



אוונגרד )Avant-Garde( – מצרפתית: חיל חלוץ שצועד "לפני המשמר" )לפני המחנה(, ובהשאלה, תנועה פורצת דרך שמקדימה את 
זמנה, הוא מונח המשמש מראשית המאה ה-20 לתיאור זרמים מהפכניים בכל תחומי האמנות. תנועות האוונגרד השונות קראו תיגר, כל 

אחת בדרכה שלה, על ממסד האמנות ועל מוסכמות החברה שבתוכה פעלו, ועיצבו שפות אמנותיות חדשות שהשפעתן ניכרת עד ימינו.

תנועות האוונגרד שהתפתחו ברוסיה מתחילת המאה ה-20 היו קשורות קשר הדוק לתהפוכות הפוליטיות של התקופה – מהפכת 1905 

והמהפכה הבולשביקית של 1917, שהביאה לכינונו של שלטון קומוניסטי. ברוח המהפכה, מאסו אמנים רבים בגישות שרווחו אז באמנות. 

תנועות האוונגרד השונות פעלו במגוון תחומי יצירה – ציור, פיסול, שירה, ספרות, תיאטרון, קולנוע, עיצוב גרפי, אדריכלות ותיאוריה 

ופילוסופיה של האמנות – ועל אף שחתרו לכיוונים שונים, התאפיינו כולן ברצון ליצור דבר-מה חדש המנותק לחלוטין מכבלי העבר. 

בין התנועות המרכזיות שהרכיבו את האוונגרד הרוסי ניתן למנות את הפוטוריזם, הקונסטרוקטיביזם והסופרמטיזם.

בקוביזם  ששורשיה  קובו-פוטוריזם(,  )או  הרוסי  הפוטוריזם  תנועת 

ובפוטוריזם האירופי, שאבה השראה מן האמנות הרוסית העממית 

ליצור  וביקשה  המסורתיות  האמנות  טכניקות  את  דחתה  אך 

במניפסט  המודרניים.  לחיים  חדש  וחזותי  לשוני  מושגים  מילון 

עליו ארבעה  לחי לטעם הציבורי", שחתומים  "סטירת  הפוטוריסטי 

ממנהיגי התנועה – אלכסיי קרוצ'וניך, ולדימיר מאיאקובסקי, ֶולימיר 

ודוד בורליוק – מוסברת מטרתו של הפוטוריזם בשירה:  חלבניקוב 

באמצעות  דרכנו  מתריע  הזמן  שופר  שלנו.  הזמן  פני   – אנחנו  "רק 

לא  מובנים  ופושקין  האקדמיה  צפוף.  העבר  המילולית.  האמנות 

יותר מאשר כתב החרטומים ]...[ אנו פוקדים להכיר בזכות המשורר: 

1. להרחבת היקף המילון באמצעות מילים הנגזרות מחוקי הלשון 

שנאה  לרחוש   .2 אלה.  לחוקים  מחוץ  שמקורן  מילים  ובאמצעות 

 בלתי-מרוסנת לשפה שהתקיימה לפניו..." )תרגום מרוסית: רועי חן(. 

על  "הניצחון  האופרה  היא  פוטוריסטי  לתיאטרון  בולטת  דוגמה 

האופרה,  ב-1913.  בסנקט-פטרבורג  לראשונה  שהוצגה  השמש" 

שהייתה מהפכנית בכל מובן, הביאה לידי ביטוי את שיתוף הפעולה 

הספרות  החזותית,  האמנות  מתחומי  בולטות  דמויות  של  ההדוק 

והמוזיקה ואת השפעת התחומים זה על זה – מיכאיל מטיושין הלחין מוזיקה א-טונלית, אלכסיי קרוצ'וניך כתב 

את הליברית כולה בזאום – שפה פואטית ניסיונית המבקשת להפשיט את השפה ממשמעותה ולהתמקד בצליליה, 

וקזימיר מלביץ' עיצב תפאורה ותלבושות קובו-פוטוריסטיות.

תנועת הקונסטרוקטיביזם )"אמנות בנויה"( הושפעה מן התעשייה, 

לשם  ה"האמנות  מתפיסת  התרחקה  היא  והבניה.  הטכנולוגיה 

אמנות", והציבה במקומה מודל של אמנות כמכשיר לשינוי חברתי, 

במניפסט  מגוונים.  ובחומרים  חדשות  בטכניקות  שימוש  תוך 

קונסטרוקטיביסטי משנת 1924 נכתב "אופי הטכניקה התעשייתית 

על  גם  משפיע   – ורבת-הקיבול  החסכונית  המואצת,  היום,  של 

אופני המושגים האידאולוגיים... ביטוייה של שימת-הלב המוגברת 

נועדה  הקונסטרוקטיביזם...  הוא  טכניות-ארגוניות  לשאלות  הזאת 

לקונסטרוטיביזם משמעות חברתית-תרבותית רחבה, בשל ההכרח 

כמעמד  הפרולטריון  בין  המפריד  מרחק  יחסית  קצר  בזמן  לעבור 

המפותחת  המערכת  וכל  הגבוהה  הטכניקה  לבין  בתרבותנו  מפגר 

הוא  זאת  משימה  של  הארגוני  עיצובה  תרבותיים...  בנייני-על  של 

 הקונסטרוקטיביזם )"מניפסטים של מודרניזם", מאת בנימין הרשב(.

למונומנט  והמודל  טאטלין,  ולדימיר  היה  זה  בזרם  הבולט  האמן 

היצירות  מן  הוא  המפורסמות,  מיצירותיו   ,III-ה לאינטרנאציונאל 

כפול  להיות  שנועד  הספירלי,  המבנה  התקופה.  של  האיקוניות 

בגובהו מבניין האמפייר סטייט ולהסתובב על צירו, ביקש לסמל את כוחה של תנועת הפועלים. המשאבים והיכולות 

קיום המודל הגדיר את  אולם עצם  לא הספיקו לבניית הבניין למעשה,  הטכנולוגיות שעמדו לרשותו של טאטלין 

הקונסטרוקטיביזם ואת משמעותו הפוליטית.



קזימיר  מייסדה,  של  ובמילותיו  טהורה,  להפשטה  חתרה  הסופרמטיזם  תנועת 

והיא-היא  ליצירה,  הגעתי  האפס  ומתוך  צורה,  באפס  חדשה  צורה  "לבשתי  מלביץ': 

)"הניצחון על השמש, גלגולו של האוונגרד הרוסי",  יצירה אי-חפצית"  הסופרמטיזם... 

אובייקט,  נטולת  הייתה  הסופרמטיסטית  29(. האמנות  עמ'  סירקוביץ'.  טניה  בעריכת 

מחברה  )מנותק  טהור"  אמנותי  "רגש  להביע  ושאפה  גיאומטריות  בצורות  התמקדה 

היא  כיום,  ביותר  והמוכרת  ביותר,  החשובה  הסופרמטיסטית  היצירה  פוליטיקה(.  או 

"הריבוע השחור" מאת קזימיר מלביץ'. יצירה זו נחשבת לרגע מכונן בתולדות האמנות. 

בשנותיו הראשונות תמך המשטר הקומוניסטי באמנות המהפכנית, עודד את העוסקים 

בה, הנהיג מדיניות קבלה פתוחה בבתי ספר לאמנות וכך יצר כר פורה לשגשוג האוונגרד. 

ואולם בסוף שנות ה-20, לאחר מותו של לנין ועלייתו של סטלין לשלטון, סר חינּה של 

אמנות האוונגרד בעיני הממשל, ואת מקומה תפס הריאליזם הסוציאליסטי.

רבה  במידה  הושפעו  בקירוב,   1917 משנת  בפולין,  שהתפתחו  האוונגרד  תנועות 

מאמנות  השראה  ששאבו  שונות  וקבוצות  אמנים  פעלו  בפולין  הרוסי.  האוונגרד  מן 

פולנית עממית, מן הקוביזם, מן הקונסטרוקטיביזם וממגוון סגנונות אחרים. ראויה לציון היא קבוצת האמנים, הסופרים והמשוררים 

האוונגרדית "יונג-יידיש" שפעלה בלודז' בשנים 1918-1921. הקבוצה, שעם מייסדיה וחבריה נמנים המשורר משה ברודרזון, האמנים 

יצחק ברוינר, יענקל אדלר ומרק שוורץ ואחרים, הושפעה מן הפוטוריזם הרוסי וביקשה למחוק את הגבולות שבין סגנונות אמנותיים 

שונים ובעיקר בין הספרות והאמנות החזותית.

תפסו  המודפס  והספר  הכתובה  המילה 

יחסים  ליצור  בניסיון  באוונגרד.  מרכזי  מקום 

תנועות  הצמיחו  לתמונה,  טקסט  בין  חדשים 

בין  רבים  פעולה  שיתופי  השונות  האוונגרד 

שונים.  מתחומים  ואמנים  משוררים  סופרים, 

ברבים מהספרים הפוטוריסטים, למשל, ניכרת 

נושא  כאל  האות,  או  המילה,  אל  ההתייחסות 

ציורי )גישה דומה אפיינה את פרסומי הקבוצה 

"יונג-יידיש"(. בספרים הקונסטרוקטיביסטיים, 

גיאומטריות  בצורות  השימוש  בלט  שבהם 

גופנים  ובשילוב  בסיסיים  בצבעים  מופשטות, 

מסוגים וגדלים שונים, שירת לעיתים תכופות 

בהרמוניה  אתו  השתלב  הטקסט,  את  העיצוב 

התפתחות  עם  ויזואלי.  מימד  לו  והעניק 

של  השניה  במחצית  חדשות  טכנולוגיות 

מיוצרי  רבים  יכלו  ה-30,  ובשנות  ה-20  שנות 

האוונגרד לשכלל את יצירותיהם ולהעצים את אופיין האידאולוגי, בייחוד באמצעות שימוש בפוטומונטאז', שהיה פורץ דרך לשעתו 

והביא לקדמת הבמה את התפקיד הדידקטי של האמנות.

בית המכירות הפומביות "קדם" מתכבד להציע למכירה את אוסף אמנות האוונגרד של עוזי אגסי, היסטוריון ומבקר אמנות, דפס-אמן, 

מייסד ההוצאה לאור "אבן חושן" ועורך כתב העת "שבו".

הדפסים  כמה  וכן  נוספים,  ופרסומים  כתבי-עת  ילדים,  וספרי  שירה  ספרי  ובהם  מאוירים,  ספרים  הכולל  אגסי,  של  המגוון  אוספו 

ורישומים מקוריים, נאסף בקפידה במשך עשרות שנים. דגש מיוחד הושם בו על אמנים יהודים ועל התנועות והקבוצות האוונגרדיות, 

באמנות ובשירה, שפעלו ברוסיה ובפולין בעשורים הראשונים של המאה ה-20. 

באוסף מיוצגים כמה מן החשובים שבאמני האוונגרד, בהם קזימיר מלביץ', מארק שאגאל, אל ליסיצקי, אלכסנדר רודצ'נקו, נתן אלטמן, 

סולומון טלינגטר, גוסטב קלוטסיס ואחרים; משוררים רוסים בולטים הנחשבים לחלק מהקאנון של התרבות הרוסית, בהם ולדימיר 

מאיאקובסקי, סרגיי יסנין ואלכסנדר בלוק; משוררי יידיש ואמנים יהודים-פולנים, בהם הנריק ברלוי, מרק שוורץ ומשה ברודרזון; ורבים 

אחרים.

המרכזיים  יוצריה  ועל  והמגוונים  הרבים  גלגוליה  על  האוונגרד,  אמנות  של  ומעניינת  ייחודית  תמונה  פורש  באוסף  המוצע  המבחר 

והנשכחים. לבו של האוסף, הספר האוונגרדי, ניצב על קו התפר שבין האמנות החזותית והכתובה, והוא ממחיש היטב את טשטוש 

הגבולות שבין התחומים השונים, מסימני ההיכר המובהקים של האוונגרד.



In its early years, the communist government supported the revolutionary art, encouraged its artists and instituted a policy 

of open admission to art schools, facilitating its success. However, during the late 1920s, after Lenin's death and Stalin's 

rise to power, the avant-garde art fell from grace and was replaced by socialist realism.

The Avant-Garde movements that developed in Poland, since ca. 1917, were influenced to a large extent by the Russian 

avant-garde. Various artists and groups were active in Poland, inspired by popular Polish art, Cubism, Constructivism and 

a variety of other styles. Noteworthy is the avant-garde group of artists, writers and poets Yung-Yiddish, active in Lodz 

between 1918 and 1921. The group, whose founders and members included poet Moishe Broderzon, artists Yitzhok 

Brauner, Jankel Adler, Marek Szwarc and others, was influenced by Russian Futurism and strived to blur the lines between 

various artistic styles and especially the lines between literature and visual art.  

The written word and the printed book occupied center stage in avant-garde art. In an attempt to form new relationships 

between text and picture, the various avant-garde movements gave rise to many collaborations between writers, poets and 

artists in various fields. In Futurist books, for example, words were perceived as objects that can become painterly themes 

(a similar approach characterized the publications of the Yung-Yiddish group). In Constructivist books, characterized by 

abstract geometric forms, basic colors and a combination of different fonts and font sizes, the design often served the text, 

becoming integral to it and giving it a visual dimension. The development of new technologies during the second half of 

the 1920s and the 1930s allowed many avant-garde artists to enhance the ideological nature of their works, especially by 

using photomontage, which was then groundbreaking and highlighted the didactic role of art.  

Kedem Auction House is honored to offer for sale the avant-garde art collection of Uzi Agassi, a historian, art critic, printer, 

founder of the Even Hoshen press and editor of the periodical "Shvo". 

Agassi's diverse collection, featuring illustrated books, including volumes of poetry and children's books, journals and other 

publications, as well as several original prints and sketches, was lovingly formed over decades. A special emphasis was put 

on early 20th century Russian and polish Jewish artists and avant-garde movements and groups whose art encompasses 

both visual art and poetry.

The collection features work by several of the most important avant-garde artists, including Kazimir Malevich, Marc Chagall, 

El Lissitzky, Alexander Rodchenko, Nathan Altman, Solomon Telingater, Gustav Klutsis and others; prominent Russian poets 

who are considered part of the Russian cultural canon, including Vladimir Mayakovsky, Sergei Yesenin and Alexander Blok; 

Yiddish poets and Jewish-Polish artists, including Henryk Berlewi, Marek Szwarc and Moishe Broderzon; and many others.

The selection offered in this catalogue paints a unique and interesting picture of avant-garde art – its many and diverse 

ideas and its central and forgotten artists. Avant-garde books, at the heart of this collection, belong to both visual and 

written art, demonstrating the blurring of the lines between the various fields – a distinct trademark of avant-garde.    



Avant-Garde – from French: "advance guard", and figuratively, a groundbreaking movement that is ahead of its 

time, is a term used since the early 20th century to describe revolutionary movements in all fields of art. The various avant-

garde movements challenged, each in its own way, the artistic institutions and the social conventions, forming new artistic 

languages whose influence are felt to this day.

The avant-garde movements that developed in Russia since the early 20th century were closely linked to the political changes 

of the era – the 1905 Revolution and the Bolshevik Revolution of 1917, which led to the establishment of the communist 

government. The various avant-garde movements were active in a variety of fields – painting, sculpture, poetry, literature, 

theater, cinema, graphic design architecture and the theory and philosophy of art – and despite striving for different things, 

they were all characterized by a desire to create something new, completely free from the chains of the past. 

Among the main movements of the Russian avant-garde, one can name Futurism, Constructivism and Suprematism.

The Russian Futurist movement (or Cubo-Futurism), whose roots lie in European Cubism and Futurism, was 

inspired by popular Russian art yet rejected its traditional artistic techniques, wishing to create a new verbal 

and visual vocabulary for modern life. The Futurist manifesto "A Slap in the Face of Public Taste", formulated 

by four of the movement's leaders – Aleksei Kruchonykh, Vladimir Mayakovsky, Velimir Khlebnikov and David 

Burliuk – explains the role of Futurism in poetry: "We alone are the face of our Time. Through us the horn of 

time blows in the art of the word. The past is too tight. The Academy and Pushkin are less intelligible than 

hieroglyphics […] We order that the poets' rights be revered: 1. To enlarge the scope of the poet's vocabulary 

with arbitrary and derivative words. 2. To feel an insuperable hatred for the language existing before their 

time…" (Words in Revolution: Russian Futurist Manifestoes, 1912-1928. Translated and edited by Anna 

Lawton and Herbert Eagle. p. 51). 

A noteworthy example of Futurist theater is the opera "Victory Over the Sun" which premiered in St. 

Petersburg in 1913. The opera, which was revolutionary in every way, manifested the close cooperation of 

prominent figures in the fields of visual art, literature and music and the interplay between them – Mikhail 

Matyushin composed the atonal music, Aleksei Kruchonykh wrote the libretto in Zaum – an experimental 

poetic language attempting to strip language of its meaning and focus on its sounds, and Kazimir Malevich 

designed the Cobu-Futurist set and costumes. 

The Constructivist movement ("Constructed Art") was influenced by industry, technology and construction. 

It departed from the perception of "art for the sake of art", replacing it with a model of art as a tool for 

social change, while using new techniques and diverse materials. A Constructivist manifesto from 1924 states 

"The character of our contemporary industrial technology – a technology of high speed, economics and 

expansion – also exerts an influence on our means of ideological presentation and subordinates all cultural 

processes to these intrinsic formal and organizational demands. The expression of this heightened attention 

to technological and organizational problems is constructivism. In the U.S.S.R. constructivism is acquiring a 

broad sociocultural meaning as a result of the necessity to cover within a comparatively short time, the space 

that separates the proletariat, as a culturally backward class, from contemporary technological achievements 

and the whole developed system of cultural superstructures […] Constructivism is the organizational 

formalization of this objective (The Tradition of Constructivism, Edited and with an Introduction by Stephen 

Bann. p. 124). 

One of the most important constructivist artists was Vladimir Tatlin and his Monument to the Third 

International, one of his most well-known works, is an iconic work of art of the era. The spiral monument, 

which was meant to be twice as high as the Empire State Building and spin on its axis, strived to symbolize 

the power of the Workers' Movement. For financial and practical reasons, the monument was never built; 

however, the mere existence of the model defined Constructivism and its political significance.   

The Suprematist movement strived to pure abstraction, defined in the words of its founder, Kazimir 

Malevich: "I have transformed myself in the zero of form and through zero have reached creation, that is, 

suprematism […] nonobjective creation" (Victory Over the Sun, Russian Avant-Garde and Beyond, edited by 

Tanya Sirakovich. p. 29). Suprematist art was non-objective, focusing on geometrical forms and striving to 

express "pure feeling in creative art" (detached from society or politics) (Suprematism, by Kazimir Malevich, in 

Theories of Modern Art, by Herschel B. Chipp, 1968). The most important, and most well-known Suprematist 

work is "The Black Square" by Kazimir Malevich, considered to be a defining moment in art history. 



״לא בגפו״  זכרונות ומחשבות על אוסף ספרים

"אם נפלו לאדם על קרקע ספר וזהב... או כל דבר יקר, יגביה תחלה הספר"

)ספר חסידים, סימן תתקכ"ג(.

על  וכשמדובר  שליליות,  קונוטציות  בעל  לעתים,  לי,  נראה  ״אספן״  השם 
הספרים  אספן  את  לכנות  יותר  שמתאים  חושב  הייתי  ספרים  אספנות 
״ביבליופיל״, שמשמעו ״אוהב ספר״. אך נסכים, שהביבליופיל הוא ״אוהב 
ספר״ מעבר לממוצע, כלומר, הביבליופיל רואה בספר תכונות שהן מעבר 
שלו,  ולנדירות  החיצוני  למצבו  לכריכה,  הנייר,  לסוג  משמעות  יש  לתוכן: 

האם הוא חתום ומה מקורו. 
מאחורי כל ספר וספר באוסף הספרים ישנו סיפור. ומכיוון שאהבה כרוכה 
מתאים  האספנים  על  ״חיזור״.  לו:  קראתי  אספני,  פריט  מציאת  בתהליך 
להם  יש  שאיפות.  להם  ויש  חלומות  להם  יש   – רומנטיקנים  שהם  לומר 
את  מחזקת  היא  מתממשת  וכשהפנטזיה  מתממשות,  שבחלקן  פנטזיות, 
המחשבה ש"זה טוב לחלום". לדוגמה, למצוא על מדרכה בתל-אביב מבחר 
למישור״  העקוב  ״והיה  הספר  של  ראשונה  מהדורה  וביניהם  ספרים  של 
נדיר  ספר  תרע״ב.  בשנת  ביפו  ברנר  ח.  י.  לאור  שהוציא  עגנון,  ש״י  מאת 

ביותר. זהו חלום של כל אספן.
את האמרה ״ידע הוא כוח״ הכל מכירים. בעולם האספנות, הידע הוא אחד 
הטוב, ובאיזשהו מקום  והזיכרון  העין  טביעת  המרכיבים החשובים, מלבד 
ישנו תמיד מאבק סמוי בין האספן למוכר יצירת האמנות או הספר. והדבר 

נכון בכל העולם, ולגבי כל חפץ וכל פריט אספני.
בחנויות  וקטלוגים על אמנים התחלתי לבקר  רכישת ספרי אמנות  לצורך 
נהגתי  שישי.  ביום  כלל  בדרך  בשבוע,  פעם  בתל-אביב  האנטיקוואריאט 

לבקר בכמה חנויות )עבורי, היו בתל אביב רק כארבע חנויות כאלה(. 
החנות המעניינת ביותר הייתה זו של יעקב טברסקי, לשם התמידו להגיע, 
בימי שישי בצהריים, גם ניסן נתיב וחיים באר. בחנות של טברסקי יכולתי 
ונדירותם, כך שבמשך השנים אספתי   ָשוָים  ללמוד גם על ספרים אחרים, 
מידע חשוב שאינו רשום בספרים, רק מתוך המפגשים האלה )וכל זאת לפני 
עידן המחשב ומנועי החיפוש(. טברסקי היה קורא לעצמו ״מרפא חולים״, 

וכשאחד האספנים היה יוצא עם ספר מהחנות שלו, היה מציין בסיפוק: ״לא בגפו״. אהבתי את הביטוי הזה.
יד  על  יהודה, אך לא בחזית, אלא מאחור,  בן  לו השפעה עלי היה קאופמן. בעל חנות קטנה מאוד, ברחוב  אחד מסוחרי הספרים שהייתה 
הסופרמרקט. קאופמן לא צריך היה את החזית כי האספנים הגיעו אליו מכל העולם. האספנים והבדואים. ההתמחות שלו הייתה בארכיאולוגיה: 
ואספנים  בעולם,  היה לשם דבר  הידע שלו בתחום  ישראל.  ועוד פריטים ארכיאולוגיים של ארץ  כנעניים, עשתורות  נרות חרס, פסלי חומר 
וסוחרים היו באים אליו גם כדי לבדוק האם חפץ שקנו מזויף או אותנטי. נהגתי לבקר אצלו בחנות הקטנה, כי אהבתי לשוחח איתו וללמוד ממנו. 
היה לו ארון זכוכית קטן בו היה מחזיק ספרי אמנות מיוחדים וספרים נדירים אחרים, שהגיעו לידיו במשך השנים. קאופמן היה זה שהמליץ לי 

להתמקד, ולא להתפשט על תחומים רבים )הוא שם לב איך עיני נצצו כשראיתי את נרות החרס שמכר(. 
מיוחדת  גישה  בכך  הייתה  האותיות;  עם  האמנים  שיוצרים  המשחקים  את  ראיתי  לטיפוגרפיה,  אהבתי  נוכח  אותי.  ריתק  הרוסי  האוונגרד 
של  ספרים  באיסוף  להתמקד  והחלטתי  השמרנית(  הפלסטית  האמנות  מתחום  יציאה  עבורי  סימלה  האוונגרד  תקופת  )בכלל,  וחדשנית 

האוונגרד הרוסי. בתחילה היהודי-רוסי, אך אהבתי מאוד גם את האוונגרד ללא הקשר יהודי. 
ללא ידע קודם, לימדתי את עצמי לדעת לקרוא רוסית. כלומר, להכיר את האותיות הקיריליות, כדי שאוכל לזהות שהספר מאויר על ידי אל 
ליסיצקי, לדוגמה, או נתן אלטמן ואחרים. קשה היה למצוא ספרים בתחום הזה, כי בדרך כלל היו אלה חוברות דקות ומשום כך היו נדירות – 
הן פשוט לא שרדו. תקופת האוונגרד הייתה קצרה ביותר, משנת 1919 עד שנת 1925. אהבתי את התקופה הזו, גם את האמנות הפלסטית 

שנוצרה בה, ובמיוחד את הספרים.
סוחר ספרים נוסף היה וילוז׳נסקי מרחוב בן יהודה, שהיה בעיני איש חידתי מאוד. חנותו הייתה פתוחה לתיירים, אך בחדר אחורי – למעשה 
מאחורי קיר עץ בתוך החנות – החזיק מספר ספרים נדירים, אחד מהם היה ספר של האמנית נטליה גונצ'רובה. לקח לו זמן להראות לי את 
הספר. זמן, משמעו שהייתי צריך להתמיד ולהגיע אליו במשך מספר לא מועט של שבועות. זכור לי שלבסוף הוא הוציא את הספר, כחבילה 
גדולה עטופה בניירות אריזה חומים רבים. "כדי לספוג את הלחות", הסביר לי. בסופו של דבר לא רכשתי את הספר, שמחירו היה נכבד ביותר 

ולא התאים לתקציב שלי באותה עת. 
מכיוון שהספרים של האוונגרד הרוסי-יהודי היו נדירים ממש, והיה לי אוסף נכבד מהתקופה, שאלו ממני לתערוכת האוונגרד היהודי במוזיאון 
ישראל, שנדדה גם למוזיאון היהודי בניו-יורק. זכור לי שבמפגש שערך המוזיאון במסעדה בירושלים )1989( לאספנים מכל העולם שהשאילו 
את ספריהם לתערוכה, התפלא אחד האספנים לראות מולו בחור צעיר: הוא חשב שלפי האוסף, האספן הוא בוודאי איש מבוגר, לפחות בן 70. 

אני התחלתי את האיסוף בערך בגיל 20 כך שהייתי הצעיר בין המשאילים.
בעקבות החלטתי לייסד את ההוצאה לאור "אבן חושן״, הצלחתי להיגמל מהאספנות, והביבליופיליה תועלה ועברה ל״אבן חושן״ – ליצירת 
ספרים עם יצירות אמנות, שחלקם נדפסים בדפוס בלט )בידי אמן הספר עידו אגסי( ובמהדורות מצומצמות. כך, למעשה, הפקתי והדפסתי 

ספרים שהייתי שמח שיהיו באוסף שלי.

ֻעזי אגסי  |  21 באוגוסט 2019

עוזי אגסי )משמאל( בחנות הספרים 'רובינזון'

Uzi Agassi (left) at the 'Robinson' bookstore



"Not Alone"  Memories and Thoughts about a Book Collection

"If a man drops to the ground a book and some gold … or any other expensive thing, he should first pick up the book"

(Sefer Hassidim, section 923).

The term "collector" seems to me, sometimes, to have negative connotations, and when talking about book-collecting I would 
think it more appropriate to call the book collector a bibliophile, that is, a lover of books. Yet we can agree that the bibliophile is 
beyond average book-loving. The bibliophile sees in the book qualities that are beyond its content: the type of paper, the binding, 
its appearance and rareness, whether it is signed and what its provenance is, all have meaning. 
Behind each and every book in a book collection there is a story. And since the process of finding a collectible involves love, I titled 
it "courtship". Collectors can be said to be romantics – they have dreams and they have ambition. They have fantasies, some of 
which come true, and when the fantasy comes true, it reinforces the thought that it is good to dream. For instance, to find on a 
pavement in Tel-Aviv a selection of books and among them the first edition of the book "VeHayah HeAkov LeMishor" (And the 
Crooked Shall be Made Straight) by Shai Agnon, which Y.C. Brener published in Jaffa in 1912 – an extremely rare book – this is 
the dream of every collector.
Everyone knows the maxim "Knowledge is Power". In the world of collectors, knowledge is one of the most important assets, 
alongside a sharp eye and a good memory. Somewhere, there is always a hidden struggle between the collector and the seller of 
a work of art or a book, and the same is true all over the world, for any item or collectible. 
In order to purchase art books and catalogs I started visiting Antiquarian shops in Tel-Aviv once a week, usually on Fridays. I used 
to visit several shops (for me, there were only four such shops in Tel-Aviv).
The most interesting shop was that of Ya'akov Twersky, which Nissan Nativ and Chaim Be'er also persistently visited on Friday 
noon. In Twersky's shop, I could learn about other books as well, their value and rareness, so for years I gathered important 
information which is not written in books, just from these encounters (all this before the era of computers and search engines). 
Twersky described himself as "a healer", and when one of the collectors would leave his shop with a book, he would contentedly 
remark: "not alone". I liked this expression.      
One of the book dealers who influenced me was Kaufman, an owner of a very small shop on Ben Yehuda Street, not facing the 
street, but rather in the back, by the supermarket. Kaufman did not need the front since collectors came to him from all over the 
world. The collectors and the Bedouins. His expertise was archeology: clay oil lamps, Canaanite clay figurines, figurines of Astarte, 
and other archeological items. His knowledge in the field became a byword around the world and collectors and dealers would 
come to him to verify the authenticity of an object they had bought. I used to visit his small shop because I liked talking to him and 
learning from him. He had a small glass cabinet in which he would keep special art books and other rare books, which came into 
his possession over the years. Kaufman was the one who recommended that I focus and not collect across multiple disciplines (he 
noticed how my eyes shone when I saw the clay oil lamps he sold).    
Russian Avant-Garde fascinated me. Due to my love of typography, I saw how the artists manipulated the letters; this was a special 
and innovative approach (in general, the avant-garde period symbolized for me a departure from the field of conservative plastic 
art) and I decided to focus on collecting Russian avant-garde books. Initially, Jewish-Russian books, yet I also loved avant-garde 
without any Jewish connection.
Without previous knowledge, I taught myself to read Russian. That is, to get to know the Cyrillic characters, so I would be able to 
identify that a book was illustrated by El Lissitzky, for example, or Nathan Altman and others. It was difficult to find books in this 
field, since they were usually thin booklets which were therefore rare – they simply did not survive. The avant-garde period was 
very short, from 1919 to 1925. I liked this period; the plastic art, but especially the books. 
Another book dealer was Viluzansky of Ben Yehuda Street, who was, to my eyes, a most mysterious man. His shop was open to 
tourists, yet in the back room – actually, behind a wooden wall inside the shop – he kept several rare books, one of them being 
a book by artist Natalia Goncharova. It took him some time to show me the book. That is, I had to come to his shop every week 
for a long time. I remember that eventually he took out the book, as a large package wrapped in many brown wrapping papers. 
"In order to absorb moisture", he explained to me. In the end, I did not purchase the book, as it was very expensive and did not 
fit my budget at the time. 
Since Russian-Jewish avant-garde books were extremely rare, and I had a considerable collection from the period, I loaned some 
books to the Jewish Avant-Garde Exhibition at the Israel Museum, which travelled to the Jewish Museum in New York as well. 
I remember that in a dinner held by the museum at a restaurant in Jerusalem (1989) for collectors from all over the world who 
loaned their books to the exhibition, one of the collectors was surprised to see a young man facing him: judging by the collection, 
he thought the collector was certainly an old man, at least seventy years old. I started collecting at the age of about 20 so I was 
the youngest among the loaners.
Subsequent to my decision to establish the Even Hoshen publishing house, I succeeded in quitting my collecting habits and my 
bibliophile tendencies were channeled to Even Hoshen – to creating books with works of art, some of which were printed in 
letterpress (by artist Ido Agasi) and in limited editions. Thus, in fact, I produced and printed books that I would have been happy 
to add to my collection.

Uzi Agassi  |  August 21st 2019



בין השנים 1918-1921.  בלודז'  – שפעלה  גרפיים  ומעצבים  ציירים  – סופרים, משוררים,  אוונגרד  – קבוצת אמני  "יונג-יידיש" 
 )1890-1956( ברודרזון  משה  והמחזאי  המשורר  בין  במפגש  וראשיתה  בפולין,  מסוגה  הראשונה  היהודית  היוזמה  הייתה  הקבוצה 
 .)1892-1958( שוורץ  ומרק   )1895-1949( אדלר  יענקל   ,)1887-1944( ברוינר  יצחק  סביב  שהתקבצה  מודרניסטיים  אמנים  וקבוצת 
פעיל במעגלים  היה  ואף  מן התנועה הפוטוריסטית  הושפע  למד ספרות,  בשנות המלחמה,  אז ממוסקבה, שם שהה  חזר  ברודרזון 
אמנותיים יהודיים לצד אל ליסיצקי ויוסף צ'ייקוב. ברוינר ואדלר למדו אמנות בגרמניה, ושוורץ שהה תקופה ארוכה בפריז, שם פגש את 
האמנים שהיו עתידים להיות עמודי התווך של אסכולת פריז, התיידד עם חברי קבוצת "מחמדים" ופיתח את סגנונו האמנותי ששאלת 

הזהות היהודית עומדת במרכזו. כולם שבו ללודז' ובפיהם בשורה אמנותית חדשה. 
שמה של הקבוצה, "יידיש צעירה", הבטיח חידוש השואב מן התרבות והמסורת היהודית ומנהל עמה דיאלוג פורה, ובה בעת שייך את 
הקבוצה ואת פעילותה לקבוצות מודרניסטיות אחרות ברחבי אירופה ואף בארה"ב, החל בקבוצת "Młoda Polska" – "פולין הצעירה", 
נמנו אמנים, סופרים  בניו-יורק. פעילותה העיקרית של הקבוצה, שעמה  יונגע" שפעלה  "די  היהודית המודרניסטית  וכלה בקבוצה 
ומשוררים יהודים-פולנים בולטים כגון יצחק קצנלסון, משה נאדיר, חנוך ברצ'ינסקי, פולה לינדנפלד, ישראל שטרן, דינה מטוס ואחרים, 
נסבה סביב הוצאת כתב עת אמנותי ששמו כשמה, "יונג-אידיש: לידער אין ווארט און צייכענונג". במהלך שנת 1919 הוציאה הקבוצה 

שלושה גיליונות של כתב העת, כל אחד ב-350 עותקים. 
כדי לבטא  "שירה במילים ובתמונות",  בו  כלל התוכן המתפרסם  כינה את  והדפסים אמנותיים,  כתב העת שפרסם מניפסטים, שירה, 
את הרעיון שאין כל מחיצה המבדילה בין הסוגות האמנותיות, וכל רעיון יכול להתגלם בכל סוגה. גם מראהו החיצוני ביקש לבטא את 
מטרתו; כתב העת נדפס על נייר אריזה חום-אפרפר, המייצג את מציאות החיים התעשייתית של לודז', ואת קרבתה של האמנות החדשה 
לחיים אלו. הגיליון הראשון כלל מניפסט שהכריז על התחלה חדשה בשמם של "אלוהי הנצח, היופי והאמת הגדולה". על כריכת הגיליון 
נדפס חיתוך עץ מאת יענקל אדלר, שהיה אמנם אקפרסיוניסטי בסגנונו אולם אזכר גם את מגזרות הנייר היהודיות המסורתיות. בגיליון 
הבא פרסם ברודרזון מניפסט המצהיר על היותה של הקבוצה "פוטוריסטית", ובנשימה אחת הוא מבהיר כי בכך כוונתו גם לסימבוליזם, 

לאימפרסיוניזם, לאקפרסיוניזם, לקוביזם ולפרימיטיביזם – שלל הזרמים האמנותיים שבהם הייתה נטועה יצירתם חברי הקבוצה.
חברי הקבוצה אמנם תכננו להמשיך בהוצאת כתב העת, אולם למעשה לא ראו אור גיליונות נוספים. יצירות שקרוב לוודאי שנכתבו 
עבור הגיליון הרביעי הופיעו בכתב העת "ס'פעלד". בשנים 1920 ו-1921 המשיכה הקבוצה ופרסמה שש יצירות מאת ברודרזון, מחזה 
פרי עטו של קצנלסון, וספר שירה מאת חיים קרול, וכן העמידה תערוכות שבהן הציגו חבריה את עבודותיהם, בהן תערוכה אחת בניו-
יורק, ב-1922. כפי שקרה למרבית קבוצות האוונגרד הניסיוניות, התפרקה הקבוצה במהירות. אדלר עזב לברלין ב-1920 ושוורץ עקר 

לפריז ב-1922. ברודרזון נותר בלודז' והקדיש את יצירתו האמנותית לתיאטרון. 

ספרות:  1. יונג-יידיש, באנציקלופדיית יִיווָא ליהודי מזרח אירופה.
 Rose-Carol Washton עורכים .Jewish Dimensions in Modern Visual Culture: Antisemitism, Assimilation, Affirmation .2

Long, Matthew Baigell, and Milly Heyd. הוצאת Waltham, מסצ'וסטס, 2010. עמ' 220-244. אנגלית.

Yung-Yidish was a group of avant-garde artists – authors, poets, painters and graphic designers – active in Lodz 
between 1918 and 1921. The first Jewish initiative of its kind, the group grew from a meeting between poet and playwright 
Moishe Broderzon (1890-1956) and a group of modernist artists which formed around Yitzhok Brauner (1887-1944), Jankel 
Adler (1895-1949) and Marek Szwarc (1892-1958). Broderzon had just returned from Moscow where he studied literature, 
and where he was influenced by the Futurist movement, having belonged to Jewish artistic circles alongside El Lissitzky and 
Joseph Chaikov. Brauner and Adler had studied art in Germany, and Szwarc had spent several years in Paris, meeting there 
several of the future School of Paris artists, befriending artists of the Makhmadim group and integrating the question of 
Jewish identity into his work. They all returned to Lodz bearing tidings of new forms of art. 

The group, which included prominent Jewish-Polish artists, authors and poets such as Yitzhak Katzenelson, Moyshe Nadir, 
Henekh Bartshinski, Pola Lindenfeld, Yisroel Shtern and Dina Matus, published a magazine, entitled "Yung-Yidish: lider in 
vort un tseykhenung". Three issues were published between February and December 1919, each in 350 copies.
The magazine featured manifests, poetry and prints, all entitled "poetry in words and images", expressing the idea that 
no barrier should exist between forms of art, and each idea can take any form. Printed on brown-grey wrapping paper, its 
appearance had a meaning as well, reflecting the industrial reality of Lodz. The first issue contained a manifesto written by 
Broderzon, proclaiming a new beginning in the name of "the eternal God, Beauty and the great Truth". A manifesto printed 
in the next issue defined the group as "futurist", but explained that this means also symbolist, impressionist, expressionist, 
cubist and primitivist – all styles characterizing the groups' art. The third issue featured works by outside artists as well, 
including an unusually large number of women. The art in the magazine reflected the three pillars of the groups' Jewishness: 
the Yiddish language, Yiddish culture and the Jewish faith.
A fourth issue, although planned, was never printed. Additional works, likely intended for this issue, was printed in the S'feld 
magazine. The group remained active in 1920 and 1921, publishing six works by Broderzon, a play by Katzenelson and a 
collection of poetry by Chaim Krul (Krol). Several exhibitions of its works took place, including one in New York, in 1922. As 
was the case with other experimental avant-garde groups, Yung-Yidish disappeared after several short years. In 1920 Adler 
moved to Berlin, followed by Szwarc who in 1922 resettled in Paris. Broderzon remained in Lodz, devoting his time and 
artistic energy to the theater.

Literature:  1. Yung-Yidish, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe.
2. Jewish Dimensions in Modern Visual Culture: Antisemitism, Assimilation, Affirmation. Edited by Rose-Carol 
Washton Long, Matthew Baigell, and Milly Heyd. Massachusetts: Waltham, 2010. pp 220-244. 
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200. "הימלען אין אפגרונט", מאת חיים קרול – לודז', 1921 – חיתוכי לינולאום מאת אסתר קארפ – עותק ממוספר מתוך 
מהדורה מצומצמת

הימלען אין אפגרונט ]שחקים בתהום[, מאת חיים קרול. הוצאת "אחריד" )Achrid(, לודז', 1921. יידיש, עם שער נוסף בפולנית. חיתוכי לינולאום 
מאת אסתר קארפ. 

ספר שירה מאת חיים קרול. הספר כולו – העטיפה, האיורים והטקסט – חיתוכי לינולאום מעשה ידי אסתר קארפ. האיורים צבועים בצבעי מים. 
עותק מס' 46 מתוך מהדורה של 200 עותקים ממוספרים. 

אסתר קארפ )1897-1970( נולדה בעיר סקרנביץ )Skierniewice( שבפולין. אביה, ליפמן קארפ, היה בעל סטודיו לצילום בעיר. לאחר סיום 
לימודיה בגימנסיה המקומית נסעה קארפ ללמוד ציור באקדמיה לאמנויות בווינה. בתחילת שנות העשרים, עם תום לימודיה באקדמיה, עברה 
להתגורר בעיר לודז' והייתה חברה בקבוצת "יונג-יידיש". בשנת 1925 היגרה לפריז, שם המשיכה לעסוק בציור. קארפ התמודדה עם מחלות 

נפש במשך שנים רבות, ובשנותיה האחרונות שהתה בבית החולים הפסיכיאטרי סנט-אן בפריז. 
]20[ דף, 26.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. העטיפה מעט דהויה בשוליה. קרעים קלים בשדרה. 

בהוצאת "אחריד" שבלודז' ראו אור ספרים נוספים בעיצוב אמניות "יונג-יידיש", ובהם ספר שירים מאת רחל ליפשטיין עם חיתוכי לינולאום 
מאת דינה מטוס )ראו קטלוג "קדם" 56, פריט 154(. 

פתיחה: $500

200. "Himlen in Opgrunt", by Chaim Krul – Lodz, 1921 – Linocuts by Esther Karp – Numbered Copy from a 
Limited Edition

Himlen in Opgrunt [Heavens in the Abyss], by Chaim Krul (Krol). Lodz: Achrid, 1921. Yiddish, with an additional Polish 
title page. Linocuts by Esther Karp. 
A volume of poetry by Chaim Krul. The entire book – cover, illustrations and text – consists of linocuts by Esther Karp. 
The illustrations are colored with watercolors. Copy no. 46 from an edition of 200 numbered copies. 
Esther Karp (1897-1970) was born in Skierniewice, Poland. Her father, Lipman Karp, owned a photography studio. 
After she graduated from the local gymnasium, Karp travelled to study painting at the Academy of Fine Arts in Vienna. 
During the early 1920s, after graduating from the academy, she moved to Lodz and became associated with the Yung-
Yidish group. In 1925, she moved to Paris, where she continued to paint. Throughout her life, Karp suffered from 
mental disorders, and in her last years was hospitalized in the St. Anne psychiatric hospital in Paris.
[20] leaves, 26.5 cm. Good condition. Stains. Cover slightly faded at margins. Small tears to spine. 
The Achrid publishing house in Lodz also published other books by Yung-Yidish artists, including a volume of poetry by 
Rachel Lipstein with linocuts by Dinah Matus (see Kedem catalog 56, item 154). 

Opening price: $500 

200
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201. "צונגענלונגען", מחזה מאת משה ברודרזון – הוצאת "יונג-
יידיש", לודז', 1921 – איור מאת ברודרזון

 .1921 לודז',  "יונג-אידיש",  הוצאת  ברודרזון.  צונגענלונגען, מאת משה 
יידיש. איור מאת המחבר. 

מחזה קצר לתיאטרון בובות, מאת משה ברודרזון. על העטיפה הקדמית 
ובעמוד השער מופיע איור זהה מעשה-ידי ברודרזון. 

משה ברודרזון )1890-1956(, משורר, מחזאי ומייסדן של מספר קבוצות 
"אררט"  תיאטרון  "יונג-יידיש",  האוונגרדית  הקבוצה  בפולין:  אמנים 
בלודז' וכן תיאטרון הבובות הראשון ביידיש – "חד גדיא". לאחר כיבוש 
בחשד  נעצר   1950 ובשנת  המועצות,  לברית  נמלט  גרמניה  בידי  פולין 
ונידון למאסר בסיביר. הוא שוחרר בשנת  לפעילות אנטי-קומוניסטית 

1955, שב לעיר לודז', ובשנת 1956 נפטר מהתקף לב.
31, ]1[ עמ', 16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. 

פתיחה: $300

201. "Tsungenlungen", a Play by Moishe Broderzon – 
Published by Yung-Yidish, Lodz, 1921 – Illustration by 
Broderzon

Tsungenlungen, by Moishe Broderzon. Lodz: Yung-Yidish, 
1921. Yiddish. Illustration by the author. 
A short puppet play by Moishe Broderzon. The front cover 
and the title page feature an identical illustration by 
Broderzon.
Moishe Broderzon (1890-1956), poet, playwright and the 
founder of several artistic groups in Poland: the Yung-
Yidish avant-garde group, the "Ararat" theater in Lodz and 
the first Yiddish puppet theater – "Khad-gadye". After the 
occupation of Poland by the Germans, he fled to the USSR 
and in 1950 was arrested on suspicion of anti-communist 
activity and sentenced to imprisonment in Siberia. He was 
released in 1955, returned to Lodz and in 1956 died of a 
heart attack. 
31, [1] pp, 16.5 cm. Good condition. Stains and minor blemishes.

Opening price: $300

שירים   –  1919 מוסקבה,   – ברודרזון  משה  מאת  "טוי",   .202
בסגנון הטנקה היפנית

"לעבן", מוסקבה,  ]ברודרזון[ הוצאת  ]טל[, מאת משה בראדערזאן  טוי 
תרע"ט ]1919[. יידיש.

הטנקה  שירת  בסגנון  כתובים  ברודרזון,  משה  מאת  קצרים  שירים 
היפנית – שירים של 31 הברות, כתובים בחמש שורות, במבנה של 5, 7, 

5, 7, ו-7 הברות. 
על הכריכה הקדמית ובעמוד 6 מופיע איור זהה – נערה האוחזת בשני 
 Ben Zion( צוקרמן  בן-ציון  בידי  נעשה  שהאיור  אפשר  פרחים.  זרי 

.)1890-1944 ,Zuckerman
]32[ דף, 14 ס"מ. מצב טוב. כתמים ספורים. נקבי תילוע זעירים בשדרת 

הכריכה. 
אינו מופיע בקטלוג הספרייה הלאומית. 

פתיחה: $300

201

202



אוונגרד  |  13

לודז',   – "ס'פעלד"  היידי  הספרותי  העת  כתב   .203
1921-1923 – שלושה גיליונות

ס'פעלד ]השדה[, כתב-עת ספרותי. שלושה גיליונות )גיליונות ג'-
ה'(. לודז', 1921-1923. יידיש. 

יצירות  ובהם  "ס'פעלד"  הספרותי  העת  כתב  של  גיליונות  שלושה 
גרינברג, חיים קרול, שרה בוים, דוד  מאת משה ברודרזון, אורי צבי 
זיטמאן, ואחרים. גיליון ה', משנת 1923, מוקדש לזכרו של המשורר 
דוד זיטמאן שנפטר אותה שנה וכולל שירים שכתב זיטמאן על מיטת 
הנראה,  כפי  עוצבה,  ג'  גיליון  עטיפת  )"שפיטאל-לידער"(.  חוליו 
)Marek Szwarc, 1892-1958. ראו  והפסל מרק שוורץ  בידי הצייר 

אודותיו פריט 209(.
כתב העת "ס'פעלד", בעריכת המשורר והסופר היידי ישראל ראבון, 
ראה אור בלודז' בשנים 1919-1923 )סה"כ נדפסו שישה גיליונות(. 
בכתב העת התפרסמו, בין היתר, יצירות מאת חברי קבוצת "יונג-

יידיש". 
גיליון ג': 30 עמ'; גיליון ד': 32 עמ'; גיליון ה': 30 עמ' )הדף הראשון 
קרעים  כתמים,  משתנה.  מצב  ס"מ.   22-24 עטיפה(.  ללא  מנותק. 

ופגמים. 
אינו מופיע בקטלוג הספרייה הלאומית. 

פתיחה: $600

202. "Toi", by Moishe Broderzon – Moscow, 1919 – 
Tanka Style Poems

Toi [Dew], by Moishe Broderzon. Moscow: Leben, 5679 
[1919]. Yiddish. 
Short poems by Moishe Broderzon, written in the style 
of Japanese Tanka poetry – 31 syllables, written in five 
lines, in a pattern of 5, 7, 5, 7, and 7 syllables.
The front cover and page 6 feature an identical 
illustration – a girl holding two bouquets of flowers – 
possibly by Ben Zion Zuckerman (1890-1944). 
[32] leaves, 14 cm. Good condition. A few stains. Minor 
worming to spine. 
Not in NLI. 

Opening price: $300

203. The Yiddish Literary Journal 'S'feld' – Lodz, 
1921-1923 – Three Issues

S'feld [The Field], literary journal. Three issues (issues 
nos. 3-5). Lodz, 1921-1923. Yiddish.
Three issues of the literary journal 'S'feld' with works by 
Moishe Broderzon, Uri Zvi Greenberg, Chaim Krul, Sarah 
Baum, David Zitman, and others. Issue no. 5, from 1923, 
is dedicated to the memory of poet David Zitman who 
died that year and contains poems written by Zitman on 
his sickbed. The cover of the third issue was presumably 
designed by painter and sculptor Marek Szwarc (1892-
1958. See item 209).
The 'S'feld' journal, edited by Yiddish poet and writer 
Yisroel Rabon, was published in Lodz during the years 
1919-1923 (a total of six issues were published). The 
journal published, among others, works by members of 
the Yung-Yidish group.
Issue no. 3: 30 pp; Issue no. 4: 32 pp; Issue no. 5: 30 pp (the 
first leaf is detached. No cover). 22-24 cm. Condition varies. 
Stains, tears and blemishes. 
Not in NLI. 

Opening price: $600 

203
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204. "וועגן" – מאסף לשירה ולפרוזה – לודז', 1922 – איור 
מאת יוסף הכט

וועגן, העפט א' ]דרכים, חוברת א'[, מאסף לשירה ולפרוזה בעריכת 
מ. שוורץ )M. Szwarc(. לודז', 1922. יידיש. 

עוזר  ברודרזון,  משה  מאת  יצירות  הכולל  ולפרוזה  לשירה  מאסף 
ורשבסקי, חיים לייב פוקס, דוד קניגסברג, חיים קרול, יצחק ברלינר, 
של  רפרודוקציה  מופיעה  המאסף  עטיפת  על  ואחרים.  בוים  שרה 

הציור "אדם וחוה" מאת יוסף הכט. 
לאמנות  באקדמיה  למד  בלודז',  נולד   )1891-?( הכט  יוסף  האמן 
בקרקוב בין השנים 1909-1914 ולאחר מכן נסע לנורבגיה, שם עבד 
והציג עד שנת 1919. ב-1920 הגיע לפריז, שם עסק בעיקר בתחריט 
 La( צעירים עכשוויים"  "אמני תחריט  ולקח חלק בהקמת הארגון 
Jeune Gravure Contemporaine(. קיימת מחלוקת האם נספה 

במחנה השמדה, או שמא נפטר בפריז בשנת 1951. 
בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   35 בעמוד(,  עמודות  )שתי  עמודות   32
בשוליים  חסרים  וקרעים  קרעים  קלים.  קמטים  מנותקים.  דפים 
)קרעים חסרים גדולים בעטיפה האחורית(. כתמי חלודה )רובם על 
גבי העטיפה(. שני חלקי העטיפה מנותקים זה מזה ומגוף החוברת. 

.OCLC-המאסף אינו מופיע ב

פתיחה: $500

204. "Wegen" – Anthology of Poetry and Prose – 
Lodz, 1922 – Illustration by Joseph Hecht

Wegen, Heft A [Roads, Booklet A], anthology of poetry 
and prose edited by M. Szwarc. Lodz, 1922. Yiddish.
An anthology of poetry and prose featuring works by 
Moishe Broderzon, Oser Warszawski, Chaim Leib Fox 
(Fuks), David Koenigsberg, Yitzchak Berliner, Sarah 
Baum and others. A reproduction of the painting "Adam 
and Eve" by Joseph Hecht is printed on the front cover. 
The artist Joseph Hecht (1891-?) was born in Lodz, 
studied at the Art Academy in Krakow during the years 
1909-1914 and then travelled to Norway, where he 
worked and exhibited his works until 1919. In 1920, he 
arrived in Paris, where he devoted himself to engraving 
and took part in the establishment of the organization 
"Young Contemporary Engraving Artists" (La Jeune 
Gravure Contemporaine). There is a dispute as to 
whether he perished in an extermination camp or died 
in Paris in 1951.
32 columns (two columns per page), approx. 35 cm. Fair 
condition. Detached leaves. Minor creases. Closed and open 
tears to edges (large open tears to back cover). Foxing (mostly 
on cover). The two parts of the cover are detached from each 
other and from the booklet. 
The anthology is not recorded in OCLC.

Opening price: $500

205. שלושה מאספים וכתבי עת לספרות ולאמנות ביידיש 
– לודז' וקייב, 1916-1923

שלושה מאספים וכתבי עת יידיים לספרות ולאמנות. לודז' וקייב, 
 .1916-1923

1. העפטען פאר ליטעראטור און קונסט ]מחברות לספרות ואמנות[. 
מ.  און  "ע.  דפוס  ראשון.  גיליון  פאזנאנסקי.  י.מ.  והמו"ל:  העורך 

האמבורסקי", לודז', 1916.
רייזפדר  יעקב  פרישמן,  דוד  ברודרזון,  משה  נמנים  הכותבים  עם 
ואחרים. ]1[ דף, 32 עמ', 24.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים חסרים 
חסרים  קרעים  בטקסט(.  פגיעה  )ללא  מהדפים  כמה  בשולי  קלים 

בעטיפה. קרעים לאורך השדרה. כתמים. 
אינו מופיע בקטלוג הספרייה הלאומית.

]ִסִּפים,  קונסט  און  ליטעראטור  פאר  חודש-זשורנאל  שוועלן,   .2
ירחון לספרות ולאמנות[. דפוס "Kultura", לודז', נובמבר 1923. 

פוקס  לייב  חיים  ברודרזון,  משה  קרול,  חיים  נמנים  הכותבים  עם 
ואחרים. בגיליון רפרודוקציות של עבודות מאת האמנים הפולנים 
64 עמ' + ]3[ לוחות-רפרודוקציה,  מרק שוורץ וישראל לייזרוביץ'. 
רפרודוקציה נוספת על העטיפה הקדמית, 24.5 ס"מ. מצב בינוני. 
וקרועה. דפים מנותקים. קרעים בשולי הדפים  העטיפה מנותקת 

)חלקם חסרים(. נייר יבש ושביר. כתמים. 
אינו מופיע בקטלוג הספרייה הלאומית.

3. בארג-ארוף ]עלייה[. חוברת מס' 2. הוצאת "ווידערוואוקס", קייב, 
 .1923

קיפניס  איציק  חורול,  דבורה  פפר,  איציק  נמנים  הכותבים  עם 
ואחרים. 48 עמ', 26 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קרעים וקרעים חסרים 
חסרים  קרעים  בטקסט(.  פגיעה  )ללא  מהדפים  כמה  בשולי  קלים 

בשולי העטיפה ובשדרה. כתמים. קמטים.

פתיחה: $600
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205. Three Literary and Artistic Anthologies and Journals in Yiddish – Lodz and Kiev, 1916-1923

reproductions of works by the Polish artists Marek 
Szwarc and Izrael Lejzerowicz. 64 pp + [3] reproduction 
plates, an additional reproduction appears on the front cover. 
24.5 cm. Fair condition. The cover is detached and torn. 
Detached leaves. Tears to edges of leaves (some of them 
open). Dry and brittle paper. Stains.
Not in NLI. 
3. Barg-Aruf [Uphill]. Booklet no. 2. Kiev: Vidervuks, 
1923.
Featuring works by Itzik Feffer, Devorah Chorol, Itzik 
Kipnis and others. 48 pp, 26 cm. Fair-good condition. 
Small closed and open tears to edges of several leaves (not 
affecting the text). Open tears to edges of cover and spine. 
Creases. Stains. 

Opening price: $600

Three Yiddish literary and artistic anthologies and 
journals. Lodz and Kiev, 1916-1923.
1. Heften far Literatur un Kunst [Notebooks for Literature 
and Art]. Editor and publisher: Y. M. Poznanski. First 
issue. Lodz: E. I M Hamburskich press, 1916. 
Featuring works by Moishe Broderzon, David 
Frischmann, Jacob Reisfeder and others. [1] leaf, 32 pp, 
24.5 cm. Good-fair condition. Small open tears to edges of 
several leaves (not affecting the text). Open tears to cover. 
Tears along the spine. Stains. 
Not in NLI. 
2. Shveln, Chodesh-zhurnal far literatur un kunst 
[Thresholds, Monthly for Literature and Art]. Lodz: 
Kultura press, November 1923.
Featuring works by Chaim Krul, Moishe Broderzon, 
Chaim Leib Fuks and others. The issue contains
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206. קטלוג תערוכת אמנות יהודית – ורשה, 1921 – איורים 
מאת הנריק ברלוי 

קאטאלאג פון דער אויסשטעלונג פון יודישע קינסטלער ווארשא-
 .1921 קהילת-וורשה[,  יהודים,  אמנים  תערוכת  ]קטלוג  קהילה 

יידיש. איורים מאת הנריק ברלוי. 
קטלוג ובו רשימה של 337 היצירות שהוצגו בתערוכת אמנות יהודית 
שנערכה בוורשה בקיץ 1921. בתערוכה, שהיוותה המשך לתערוכה 
מאת  עבודות  הוצגו  בלודז',  "יונג-יידיש"  קבוצת  חברי  שארגנו 
גוטליב,  מאוריצי  אוסטשגה,  אברהם  מונדלק,  רגינה  ברלוי,  הנריק 
שמואל הירשנברג ואחרים. בוועד המארגן של התערוכה ישבו, בין 
היתר, אברהם אוסטשגה, יעקב אפנשלק, הנריק ברלוי וד"ר מיכאל 
יועדו  מהתערוכה  ההכנסות  הקטלוג,  בסוף  שמצוין  כפי  וייכרט. 
לארגון תערוכות עתידיות, להענקת מלגות לאמנים ולייסוד אגודת 

אמנים יהודיים. 
בשער הקטלוג ובעמוד האחרון נדפסו איורים מאת הנריק ברלוי. 

האמנים  מן  היה   )1894-1967( ברלוי  הנריק  הפולני-יהודי  האמן 
למד  הוא  ה-20.  בשנות  בפולין  המובילים  הקונסטרוקטיביסטים 
עם  עבד   1919-1921 בשנים  ובפריז.  באנטוורפן  בוורשה,  אמנות 
קבוצת האמנים, הסופרים והמשוררים האוונגרדית "יונג-יידיש". בין 
היתר, עסק בעיצוב גרפי ובאיור ספרים; זכורות במיוחד עבודותיו 
שהופיעו בספריהם של המשוררים אורי צבי גרינברג ופרץ מרקיש. 
בשנת 1924 פרסם ברלוי חיבור תיאורטי בשם "מכנו-פקטורה" ובו 
– שימוש באמצעים מכניים  הציג את השיטה האמנותית שפיתח 
ליצירת טקסטורה. ה"מכנו-פקטורה", המתבססת על סידור קווים 
ואדום,  לבן  שחור,  בצבעים  ושימוש  פשוטות  גיאומטריות  וצורות 
דחתה את אשליית המרחב לטובת דו-מימדיות. לקראת סוף שנות 
ה-20 עבר ברלוי לפריז והחל לעסוק בעיקר בציור דיוקנאות. לאחר 
גדולות  תערוכות  בכמה  עבודותיו  הוצגו  השניה  העולם  מלחמת 

בפריז וכן בברלין, ורשה, ציריך וניו-יורק. 
]1[ שער, 11, ]1[ עמ', ]1[ דף חלק, 22 ס"מ. מצב טוב. קמטים ומעט 

כתמים. סימני הדבקה בגב דף השער. 
 .OCLC-אינו מופיע ב

פתיחה: $600

206. Catalog of an Exhibition of Jewish Art – Warsaw, 1921 – Illustrations by Henryk Berlewi

and literary avant-garde group Yung-Yidish. Berlewi 
designed and illustrated books; especially remembered 
are his illustrations for books by poets Uri Zvi Greenberg 
and Peretz Markish. In 1924, Berlewi published a 
theoretical tract titled "Mechano-Faktura" in which he 
introduced the artistic method he had developed – using 
mechanical means to create texture. The "Mechano-
Faktura", which is based on arrangements of lines and 
simple geometric forms, using the colors black, white 
and red, rejects the illusion of space in favor of two-
dimensionality. In late 1920s, Berlewi moved to Paris 
and started painting mainly portraits. After World War 
II, his works were displayed in several large exhibitions 
in Paris, as well as in Berlin, Warsaw, Zurich and New 
York. 
[1] title page, 11, [1] pp, [1] blank leaf, 22 cm. Good 
condition. Creases and a few stains. Traces of gluing on verso 
of title page. 
Not in OCLC.

Opening price: $600 

Catalog fun der oisshtelung fun yudishe kinstler Warsaw-
kehila [Catalog of the exhibition of Jewish artists, the 
Warsaw community], 1921. Yiddish. Illustrations by 
Henryk Berlewi.
A catalog listing the 337 works displayed in the 
exhibition of Jewish art that was held in Warsaw in 
summer 1921. The exhibition, which was a continuation 
of an exhibition organized by the Yung-Yidish group 
in Lodz, displayed works by Henryk Berlewi, Regina 
Mundlak, Abraham Ostrzega, Maurycy Gottlieb, Samuel 
Hirszenberg and others. The organizing committee 
included Abraham Ostrzega, Jakub Appenszlak, Henryk 
Berlewi, Dr. Michael Weichert and others. As noted at 
the end of the catalog, the revenues from the exhibition 
were dedicated to organizing future exhibitions, 
providing scholarships for artists and founding a union 
of Jewish artists. 
The Jewish-Polish artist Henryk Berlewi (1894-1967) was 
one of the leading constructivist artists in Poland in the 
1920s. He studied art in Warsaw, Antwerp and Paris. 
During the years 1919-1921, he worked with the artistic 
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207. שלושה ספרים עם עטיפות בעיצוב הנריק ברלוי – "לגיון", מאת גבריאל טלפיר, עם חתימת המחבר / מחזה מאת ליאוניד 
אנדרייב / רבעון לענייני תיאטרון בעריכת מיכאל וייכרט – פולין, שנות ה-20 

שלושה ספרים עם עטיפות בעיצוב הנריק ברלוי:
1. דער וואס קריגט די פעטש ]זה שמקבל סטירות[, מאת לעאניד 
מארעווסקי  אברהם  ליידיש:  תרגום  אנדרייב[.  ]לאוניד  אנדרעיעוו 
לעווין- )"ברידער  לוין-אפשטיין  האחים  הוצאת  ]מורבסקי[. 

עפשטיין און שותפים"(, ורשה, 1921. יידיש. 
המחזה "זה שמקבל סטירות", מאת המחזאי והסופר הרוסי ליאוניד 

אנדרייב, בתרגום ליידיש מאת אברהם מורבסקי. 
והעטיפה   138-149 עמודים  חסרים  ס"מ.   20 עמ',   137  ,V  ,]3[
האחורית. מצב בינוני. העטיפה הקדמית מנותקת וקרועה בשוליה 
)פיסות  וקרוע  מנותק  האחרון  הדף  חסרים(.  מהקרעים  )כמה 

חסרות(. נייר שביר. גיליונות לא חתוכים. כתמים וקרעים. 
ורשה,  "פרצים",  הוצאת  טלפיר.  גבריאל  מאת  פואמה  לגיון,   .2

תרפ"ה ]1925[. חתום בידי טלפיר בעמוד השער. 
בינוני.  מצב  ס"מ.   22.5 X15 )תיקונים(,  דף   ]1[  + ס"מ   28 עמ',  פ' 

עטיפה ודפים מנותקים )ללא שדרה(. כתמים וקרעים.
 1 בוך  יידיש, רבעון[,  ]תיאטרון  קווארטאל-בוך  יידיש טעאטער,   .3
]ספר ראשון[, בעריכת מיכאל וייכרט. הוצאת "ב. קלעצקין", פולין, 

1927. יידיש. 
מאמרים בנושא תיאטרון יידיש מאת יעקב בוטושנסקי, יצחק שיפר, 
שלושה   – לוחות-תמונה  בארבעה  מלווים  ואחרים;  וייכרט  מיכאל 

תצלומים מהצגות שונות, ובהן ההצגה "שבתי צבי" של ה"ווילנער 
טרופע" )הלהקה הווילנאית(, וציור של התיאטרון "יידישן קונסט-

טעאטער" בניו-יורק. 
עורך הקובץ, הסופר והמחזאי מיכאל וייכרט, נטל חלק מרכזי בחיי 
למוסדות  משפטי  יועץ  בתור  עבד  הוא  בפולין.  היהודית  התרבות 
היהודי  הארגון  את  הקים   1940 בשנת  יהודיים.  ותרבות  צדקה 
לעזרה הדדית יס"ס )JSS(. הארגון קיבל היתר פעולה מהשלטונות 
ביותר  החשוב  התמיכה  ארגון  כשנתיים  במשך  והיה  הגרמניים 
וייכרט בשיתוף פעולה  ליהודים בגטאות. בתום המלחמה הואשם 
עם השלטון הנאצי והועמד לדין על-ידי ממשלת פולין. אף שבית 
 1948 בשנת  מחדש  נשפט  הוא  וייכרט,  את  זיכה  הפולני  המשפט 
ב"בית דין" עצמאי שהקים לצורך זה הוועד היהודי המרכזי בפולין. 
במשפט זה הוא נמצא אשם ונגזר עליו "לשאת אות קלון". בשנת 

1958 עלה לישראל. 
121, ]7[ עמ' + ]4[ לוחות, 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בעיקר בשולי 
ובשולי  העטיפה  בשולי  קרעים  חתוכים.  לא  גיליונות  העטיפה. 

הדפים. קרעים חסרים בשדרה. 
ראו פריט קודם.

פתיחה: $500
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207. Three Books with Covers Designed by Henryk Berlewi – "Legion", by Gabriel Talphir, with Author's 
Signature / A Play by Leonid Andreyev / Theater Quarterly Edited by Michael Weichert – Poland, 1920s

the "Vilner Trupe" (The Vilna Troupe) and a painting of 
the "Yiddishen Kunst-Teater" in New York.
The editor of the quarterly, the author and playwright 
Michael Weichert, played a major role in the Jewish 
cultural life in Poland. He worked as a legal advisor 
of Jewish charity and culture institutions. In 1940, he 
founded the Jewish Social Self-Help organization – 
the JSS. The German authorities allowed the JSS to 
operate, and for approximately two years it was the 
most important organization aiding Jews in ghettos. 
At the end of the war, Weichert was accused of 
collaboration with the Nazis and was prosecuted by the 
Polish government. Although the Polish court acquitted 
Weichert, in 1948 he was retried at an independent 
"court" founded by the central Jewish committee in 
Poland for this purpose. In this trial he was found guilty 
and was sentenced to "bear a badge of shame". In 1958, 
he immigrated to Israel. 
121, [7] pp + [4] plates, 21 cm. Good condition. Stains, 
mostly on margins of cover. Unopened pages. Tears to edges 
of cover and leaves. Open tears to spine. 
See previous item.

Opening price: $500

Three books with covers designed by Henryk Berlewi:
1. Der vos Krigt di Petsh [He Who Gets Slapped], 
by Leonid Andreyev. Yiddish translation: Avraham 
Morawski. Warsaw: The Levin-Epstein Brothers ("Brider 
Levin-Epstein un Shutafim"), 1921. Yiddish.
Avraham Morawski's Yiddish translation of the play "He 
Who Gets Slapped" by Russian playwright and author 
Leonid Andreyev.
[3], V, 137 pp, 20 cm. Missing pages 138-149 and the back 
cover. Fair condition. The front cover is detached and torn 
at its edges (several of the tears are open). The last leaf is 
detached and torn (missing pieces). Brittle paper. Unopened 
pages. Stains and tears.
2. Legion, poem by Gabriel Talphir. Warsaw: Peratzim, 
[1925]. Signed by Talphir on the title page.
80 pp, 28 cm + [1] errata leaf, 15 X22.5 cm. Fair condition. 
Detached cover and leaves (missing spine), stains and tears.
3. Yiddish Teater, Kvartal-Buch [Yiddish Theater, 
Quraterly], Buch 1 [First Book], edited by Michael 
Weichert. Poland: B. Kletzkin, 1927. Yiddish. 
Articles about Yiddish theater by Jacob Botoshansky, 
Yitzchak Schipper, Michael Weichert and others; 
accompanied by four picture-plates – three photographs 
from various plays, including the play "Shabtai Zvi" of

207b207c
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 – ביידיש  ודפים מתוך ספרים  לקט עטיפות קדמיות   .208
איורים מאת הנריק ברלוי, יצחק ברוינער ואחרים

חוברות  מתוך  ודפים  קדמיות  עטיפות   – מאוירים  דפים  שישה 
וספרים ביידיש. ורשה, וילנה, קייב וערים נוספות, ]שנות ה-20-30 

בקירוב[. 
האלמנך  מתוך  הנראה,  כפי  ברלוי.  הנריק  מאת  איור  עם  דף   ·

הספרותי "רינגען" )ורשה, 1921(.
ארבעטער-פנקס"  "יידישער  החוברת  של  הקדמית  עטיפתה   ·
]"פנקס היהודים העובדים", מאת יעקב זרבבל[ שיצאה בהוצאת "ניי 

קולטור" בורשה, ]1927[ – מאוירת בידי הנריק ברלוי. 
· דף עם איור מאת יצחק ברוינער, מתוך חוברת ביידיש. 

· דף השער של החוברת "קריטיק" ]בקורת[, מאת "בעל המחשבות" 
סמל   .]1920 ]קייב,  "קולטור-ליגע"  בהוצאת  אלישוב(  )איזידור 
ההוצאה שנדפס בתחתית הדף עוצב, כפי הנראה, בידי יששכר בער 

ריבק. 
יידישער  דער  פון  געשיכטע  "די  הספר  של  הקדמית  עטיפתו   ·
תנועת  של  ]ההיסטוריה  רוסלאנד"  אין  ארבעטער-באוועגונג 
א. בוכבינדר, בהוצאת  ]נחום[  נ.  הפועלים היהודית ברוסיה[, מאת 

"טאמאר" בווילנה, ]1931[. האיור שעל העטיפה חתום "במ". 
· עטיפתה הקדמית של החוברת "דער מישפעט איבערן כיידער" 

]המשפט על ה"חדר"[, 1922. האיור שעל העטיפה אינו חתום. 
23.5 ס"מ בקירוב. מצב משתנה.  X27 21 עד X24

פתיחה: $300

208. Collection of Front Covers and Leaves from 
Yiddish Books – Illustrations by Henryk Berlewi, 
Yitzchak Brauner and Others

Six illustrated leaves – front covers and leaves from 
Yiddish booklets and books. Warsaw, Vilnius, Kiev and 
elsewhere, [ca. 1920s-1930s].

· Leaf with an illustration by Henryk Berlewi. Presumably 
from the literary almanac "Ringen" (Warsaw, 1921).

· The front cover of the booklet "Yiddisher Arbeter-
Pinkes" [The Notebook of Working Jews, by Ya'akov 
Zerubavel] which was published by Nay Kultur in 
Warsaw, [1927], illustrated by Henryk Berlewi.

· A leaf with an illustration by Yitzchak Brauner, from a 
Yiddish booklet.

· The title page of the booklet "Critique" by Isidor 
Elyashev, published by Kultur Lige [Kiev, 1920]. The logo 
of the publishing house printed on the bottom of the 
leaf was presumably designed by Yissachar Ber Ryback.

· The front cover of the book "Di Geshikhte fun der 
Yidisher Arbeter-bavegung in Rusland" [The History 
of the Jewish Workers Movement in Russia], by N. 
[Nachum] A. Buchbinder, Vilnius: Tomor, [1931]. The 
illustration on the cover is signed "BM". 

· The front cover of the booklet "Der Mishpet Ibern 
Kheyder" [The Trial over the Cheder], 1922. The 
illustration on the cover is not signed. 
Approx. 24 X21 cm to 27 X23.5 cm. Condition varies.

Opening price: $300
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209. "אלבאטראס" – כתב עת יידי בעריכת אורי צבי גרינברג – גיליון ראשון – ורשה, 1922 – הקדשת אצ"ג לאמן מרק שוורץ

קינסטלער  און  דיכטער  נייעם  דעם  פאר  זשורנאל  אלבַאטרָאס, 
אורי  בעריכת  חדש[,  ואמנותי  פואטי  לביטוי  ]כתב-עת  אויסדרוק 
צבי גרינברג. הוצאת י.מ. פריד, ורשה, 1922. יידיש. עטיפה בעיצוב 

זאב )ולדיסלב( ויינטראוב.
שהשפיע  "אלבטרוס",  החדשני  היידי  העת  כתב  של  ראשון  גיליון 
רבות על חוגי היידיש הספרותיים ועל המודרניזם היהודי. בגיליון זה 
נדפס "מאניפעסט צו די קעגנער פון דער נייער דיכטונג" ]מניפסט 
– חיבור מודרניסטי מהפכני מאת אורי  למתנגדי השירה החדשה[ 
נוספים, חלקם אף הם פרי  גרינברג, לצד חיבורים פורצי-דרך  צבי 
לידי  תבוא  העת  כתב  של  שחלוציותו  ביקש  אצ"ג  אצ"ג.  של  עטו 
ביטוי הן בתוכן והן בצורה, ואכן, עיצובו הגרפי של הגיליון מביע אף 

הוא את הנחות היסוד האקפרסיוניסטיות של תוכנו.
עטיפת  שוורץ.  מרק  האמן  מאת  לינוליאום  חיתוך  כולל  הגיליון 
של  הפנימי  בצדה  ויינטראוב.  )ולדיסלב(  זאב  בידי  עוצבה  הגיליון 
העטיפה הקדמית הקדשה בכתב-ידו של אצ"ג למרק שוורץ )יידיש. 
העטיפה  בראש   .)]1922[ תרפ"ב"  אלול  סוף  "ווארשע,  מתוארכת 
הנראה,  )כפי   "]?[  Marek 22 Lodz" בכתב-יד:  רישום  הקדמית 

חתימתו של מרק שוורץ(. 
"מוסטפא  העט  שם  )תחת  נדפס  "אלבטרוס"  של  השני  בגיליון 
אדומים  )'תפוחים  וויי-ביימער"  פון  עפל  "רויטע  הסיפור  זאהיב"( 
של עצי-הדווי'( מאת אצ"ג, העוסק בקורותיו בימי מלחמת העולם 
הראשונה. הצנזור הפולני מצא בסיפור דברי כפירה וחילול הקודש, 
הוצאת  על המשך  ואסרה  הגיליון  עותקי  את  החרימה  והממשלה 

כתב העת; נגד אצ"ג הוגשה תביעה בגין פגיעה בקתוליות. לאחר 
אירוע זה, עזב אצ"ג לברלין, שם הוציא גיליון נוסף של כתב העת 
והמשיך   1924 בשנת  לארץ  עלה  משם   .)3-4 מס'  כפול,  )גיליון 

בכתיבתו, בעברית. 
יהודי- ופסל  צייר   ,)1892-1958  ,Marek Szwarc( שוורץ  מרק 
"אסכולת  מאמני  לודז'(;  שבפרובינציית   Zgierz( זגייז'  יליד  פולני, 
היפות  לאמנויות  הגבוה  הלאומי  הספר  בבית  למד  שוורץ  פריז". 
שבפריז והתגורר בבית האמנים ָלה רּוש )La Ruche( במונפרנאס, 
בו התגוררו גם מארק שאגאל, חיים סוטין ופרנאן לז'ה. בשנת 1912 
לכתב  שנחשב  "מחמדים"  האמנותי  העת  כתב  של  ממייסדיו  היה 
העת האמנותי היהודי הראשון. את פסלו הראשון הציג בשנת 1913 
ב"סלון הסתיו". בתקופת מלחמת העולם הראשונה שהה זמן-מה 
מנדלי  של  הספרותי  לחוג  התוודע  אלו  )בערים  ובקייב  באודסה 
ולסופרים האוונגרדיים בראשות  מוכר ספרים, אחד העם וביאליק 
קבוצת  ממייסדי  היה  שם  לפולין,  חזר  מכן  ולאחר  ברגלסון(,  דוד 
"יונג-יידיש". על אף שהמיר את דתו לקתוליות, לא זנח את זהותו 

היהודית, ורבות מעבודותיו עסקו בנושאים תנ"כיים. 
19 עמ', 36 ס"מ. מצב בינוני. נייר יבש ושביר. קרעים וקרעים חסרים. 

דפים מנותקים. עטיפות מנותקות.
בחר  גרינברג.  צבי  אורי  מאת  שירים,  מבחר  השיר,  בעבי  ספרות: 
והוסיף דברי הסבר דן מירון. הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, 2007.

פתיחה: $300

209a



אוונגרד  |  21

209. "Albatros" – Yiddish Journal Edited by Uri Zvi 
Greenberg – First Issue – Warsaw, 1922 – Dedication 
by Uri Zvi Greenberg to Artist Marek Szwarc

Albatros, Zhurnal for dem nayem dichter un kinstler 
oysdruk [Journal for New poetic and artistic expression], 
edited by Uri Zvi Greenberg. Warsaw: Y. M. Fried, 1922. 
Yiddish. Cover design by Władysław Weintraub.
The first issue of the modernist Yiddish journal 
"Albatros", which greatly influenced Yiddish literary 
circles and Jewish modernism. The issue features the 
manifesto "To the Opponents of The New Poetry" 
– a revolutionary composition by Uri Zvi Greenberg, 
alongside additional groundbreaking compositions, 
some of them also written by Greenberg. Uri Zvi 
Greenberg wanted the journal to be groundbreaking 
both in content and form, and indeed, the graphic 
design of the journal manifests the expressionist 
premises of its content.
The issue features a linocut by artist Marek Szwarc. 
The cover of the issue was designed by Władysław 
Weintraub. On the inside front cover, an autograph 
inscription by Uri Zvi Greenberg to Marek Szwarc 
(Yiddish. Dated: "Warsaw, late Elul 5682 [1922]). 
The front cover is hand-signed: "Marek 22 Lodz [?]" 
(presumably, Marek Szwarc's signature).
The second issue of "Albatros" included Uri Zvi 
Greenbeg's prose poem Royte epl fun Veybeymer ("Red 
apples from the Trees of Pain"), which dealt with his 
experiences during World War I. The Polish censors 
considered the poem to be blasphemous; the journal 
was banned and Uri Zvi Greenberg was charged with 
insulting Catholicism. Subsequently, Greenberg left for 
Berlin, where he published an additional issue of the 
journal (a double issue, no. 3-4). From there, in 1924, 
he immigrated to Palestine and continued writing in 
Hebrew.
Marek Szwarc (1892-1958), a Jewish-Polish painter and 
sculptor, born in Zgierz (Poland); associated with the 
School of Paris. Szwarc studied at the École des Beaux 
Arts in Paris and boarded at the artist's residence La 
Ruche in the Montparnasse district of Paris, together 
with Marc Chagall, Chaim Soutine and Fernand Léger. 
In 1912, he was one of the founders of the art magazine 
"Mahmadim", which was considered the first Jewish art 
magazine. He exhibited his first sculpture in 1913 in the 

Salon d'Automne. During World War I, he spent some 
time in Odessa and Kiev (where he met the literary circle 
of Mendele Mocher Sforim, Achad Ha'am and Bialik and 
the avant-garde writers headed by David Bergelson), 
and later returned to Poland, where he was one of 
the founders of the Yung-Yidish group. Although he 
converted to Catholicism, his identity as a Jew never 
wavered and many of his works dealt with biblical 
themes. 
19 pp, 36 cm. Fair condition. Dry and brittle paper. Closed 
and open tears. Detached leaves. Detached covers.
Literature: "Be'ovi Hashir" (Hebrew). Jerusalem: Bialik 
Institute, 2007.

Opening price: $300 
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 –  1919 לבוב,   – הזמנים"  "בשאון   – גרינברג  צבי  אורי   .210
הקדשה בכתב-ידו של גרינברג

הוצאת  גרינברג.  צבי  אורי  מאת  הזמנים[,  ]בשאון  רויש  צייטענס  אין 
"בצלאל", למברג )לבוב(, 1919. יידיש.

שירים  עטו,  פרי  ארוכה  הקדמה  כולל  אצ"ג.  של  המוקדמים  מחיבוריו 
וקטעי הגות נוספים.

למאיר  הנראה  ככל  אצ"ג,  של  ידו  בכתב  מופיעה הקדשה  בעמוד השער 
חרטינר: "לחרטינר אחי באהבה, אורי צבי גרינברג, תרע"ט". 

מאיר חרטינר )1880-1972(, סופר, מתרגם ועורך, עלה לארץ ישראל בשנת 
1938. כתב בעיתונות ביידיש ובעברית וערך את עיתון "העולם".

63, ]1[ עמ', 21 ס"מ בקירוב. מצב טוב. חיתוך דפים בלתי-אחיד. כתמים 
הדפים  בשולי  קלים  וקמטים  קרעים  העטיפה.  ועל  החוברת  בגוף 

והעטיפה. 

פתיחה: $400

210. Uri Zvi Greenberg – "In Tsaytens Roysh" – Lemberg, 
1919 – Inscribed by Greenberg

In Tsaytens Roysh [In the Noise of Times], by Uri Zvi 
Greenberg. Lemberg [Lviv]: Bezalel, 1919. Yiddish. 
One of Uri Zvi Greenberg's earliest works, featuring a long 
preface written by him, poems and more.
On the title page, an autograph inscription by Greenberg, 
presumably to Meir Hartiner: "To Hartiner my brother with 
love, Uri Zvi Greenberg, 1919" (Hebrew).
Meir Hartiner (1880-1972), writer, translator and editor, 
immigrated to Palestine in 1938. Wrote for the Yiddish and 
Hebrew press and edited the newspaper "HaOlam". 
63, [1] pp, approx. 21 cm. Good condition. Uneven edges. Stains 
on the leaves of the book and on its cover. Tears and minor creases 
to the edges of the leaves and the cover.

Opening price: $400

210211a

211b



אוונגרד  |  23

211. "אימה גדולה וירח" – ספר שירה מאת אורי צבי גרינברג – תל-אביב, 1924

אימה גדולה וירח, מאת אורי צבי גרינברג. הוצאת "הדים", תל-אביב, תרפ"ה ]1924[ )בדף השער: תרפ"ד(.
ספרו הראשון של אורי צבי גרינברג בשפה העברית, והראשון שראה אור על אדמת ארץ ישראל. נדפס בשש מאות עותקים. בפתח הספר חיתוך 

לינולאום מאת מרק שוורץ )ראו אודותיו פריט 209(.
ולימים נחשב לאבן דרך בשירה העברית.  הספר – עשר פואמות ארוכות – עורר עם צאתו פולמוס נרחב בקרב החוגים הספרותיים בארץ, 
במניפסט קצר שנדפס בתחילת הספר, כתב גרינברג: "אינני ענו כפי המקובל אצלנו. יודע אנכי היטב, מהו ספרי זה, ויודע אני היטב שצריך להיות 
כבר חילוף משמרות גם בשירה העברית. וזהו המענה המוצק לכל המגדפים...". בספרו "אקדמות לאצ"ג" )מוסד ביאליק: 2002(, כתב החוקר 
דן מירון: "המשורר יצר כאן את הפואמה העברית המודרנית שלאחריה אין עוד, יצירה שעדיין היא מזדקרת מעל נוף הספרות העברית כולה 

כפסגה חד פעמית... גרינברג כתב את הספר כולו בידיעה ברורה שהוא מניח את היסודות לתרבות ספרותית עברית חדשה...".
64 עמ', 32 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. כתמים ופגמים בכריכה. 

פתיחה: $300 

211. "Great Horror and a Moon" – A Book of Poetry by Uri Zvi Greenberg – Tel Aviv, 1924

Eimah Gdolah VeYare'ach [Great Horror and a Moon], by Uri Zvi Greenberg. Tel Aviv: Hedim, 5685 [1924]. 
Uri Zvi Greenberg's first book in Hebrew and the first that was published in Palestine. An edition of six hundred copies; 
with a linocut by Marek Szwarc (see item 209). 
The book, composed of ten long poems, spurred heated controversy among the literary circles in Palestine and in time 
was considered a milestone in Hebrew poetry. In a short manifesto that was printed at the beginning of the book, 
Greenberg wrote: "I am not as modest as I should be. I know perfectly well what my book is and I know perfectly well 
that the old guard should step aside in Hebrew poetry as well. And this is the solid reply to all the abusers…" (Hebrew). 
In his book "An Introduction to Uri Zvi Greenberg" (Hebrew. Bialik Institute: 2002), the scholar Dan Miron wrote: "The 
poet created here the first modern Hebrew long poem after which there is none other, a creation that stands out in 
the entire view of Hebrew literature as a one-time peak… Greenberg wrote the entire book knowing clearly that he is 
laying the foundations for modern Hebrew literary culture…"
64 pp, 32 cm. Good condition. Foxing. Stains and blemishes to binding.

Opening price: $300 
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212. "צלצלי שמע" – קובץ ספרותי עברי – חרקוב, 1923 / מהדורת צילום מצומצמת של הקובץ – תל-אביב, 
1968

הקובץ הספרותי העברי "צלצלי שמע" שנדפס בחרקוב בשנת 1923 ומהדורת צילום מצומצמת של הקובץ. 
1. צלצלי-שמע, קבץ ספרותי ]בעריכת יוסף מאטוב[. חרקוב, 1923. איור העטיפה: אריס )חתום: י. א(.

קובץ ספרותי ובו יצירות פרי עטם של סופרים ומשוררים עבריים צעירים, בהם יוסף מאטוב, גרשון חנוביץ', אברהם קריב, 
גרשון פריד ואחרים. הקובץ נדפס במאה עותקים בלבד ומהווה דוגמה נדירה של יצירה עברית ברוסיה הסובייטית.

כ"שפה  בעיניהם  שנחשבה  העברית  השפה  דיכוי  של  מדיניות  ברוסיה  השלטונות  הנהיגו  הבולשביקית  המהפכה  לאחר 
ריאקציונית" )אנטי-מהפכנית(. בין היתר נאסר השימוש בעברית כשפת הוראה והוצבו מגבלות בפני כל מי שביקש לפרסם 
בעברית. בראשית שנות ה-20 עזבו את רוסיה מרבית הסופרים העבריים הוותיקים. את החלל שהותירו אחריהם מילאה, 
באופן חלקי, קבוצת סופרים ומשוררים יהודים צעירה המכונה "הקבוצה הלנינגרדית" או "קבוצת בראשית". חברי הקבוצה, 
רובם משוררים אוונגרדיים, דגלו ברעיונות המהפכה הבולשביקית, אותם ביקשו לבטא בעברית, ונאבקו למען זכות קיומה של 
השפה העברית ברוסיה. במהלך שנות ה-20, למרות קשיים ורדיפות מצד השלטונות, הם הצליחו לפרסם ארבעה קבצי ספרות 
ושירה בעברית; הראשון שבהם היה הקובץ "צלצלי שמע". הקבוצה המשיכה לפעול בלנינגרד עד שנת 1927, אז נאסרו והוגלו 
כמה מחבריה. עורך הקובץ "צלצלי שמע", יוסף מאטוב )סערוני(, נידון לגירוש לסיביר, אולם בשנת 1928 הומר עונשו בגירוש 

לארץ ישראל. בארץ עסק בכתיבה ובתרגום מהספרות הרוסית. 
12.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמי חלודה רבים וכתמי רטיבות. חיתוך דפים בלתי-אחיד. פגמים וקרעים חסרים  X17.5 ,'32 עמ

בעטיפה, משוקמים שיקום מקצועי. נתון בקופסת קרטון נאה. 
 .OCLC-הקובץ אינו מופיע ב

2. צלצלי שמע, חרקוב 1923, דפוס צילום. הוצאת ב"מ ספרים "זהר", תל-אביב 1968.
מהדורת צילום של הקובץ "צלצלי שמע". נדפסה במאה עותקים. לפנינו עותק מס' 46. 

11.5 ס"מ בקירוב. כריכה אדומה עם כיתוב מוזהב. מצב טוב מאוד.  X15 .2[, 32 עמ', ]1[ דף[
ספרות: "יהודי לנינגרד 1917-1939", מאת מיכאל בייזר )מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, 2005(, עמ' 320-328.

פתיחה: $400
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212. "Tsiltsele Shema" – Hebrew Literary Anthology – Kharkiv, 1923 / Limited Facsimile Edition 
of the Anthology – Tel Aviv, 1968

The Hebrew literary anthology "Tsiltsele Shema" (Resounding Cymbals), published in Kharkiv in 1923, 
and a limited facsimile edition of the anthology. 
1. Tsiltsele Shema, literary anthology [edited by Yosef Matov]. Kharkiv, 1923. Cover illustration: Aris 
(signed Y.A.). 
A literary anthology featuring works by young Hebrew writers and poets, including Yosef Matov, Gershon 
Hanovitch, Avraham Kariv, Gershon Fried and others. The anthology was printed in a hundred copies 
only and constitutes a rare example of a Hebrew publication in Soviet Russia. 
After the October Revolution, the Russian government implemented a policy of suppressing the Hebrew 
language, which was proclaimed a "reactionary [anti-revolutionary] language". Hebrew language 
instruction was banned and limitations were placed on Hebrew publishing. During the early 1920s, most 
of the senior Hebrew writers left Russia. The void they left behind was partly filled by a group of young 
Jewish writers and poets called the "Leningrad Group" or the "Genesis Group". The members of the 
group, most of them avant-garde poets, supported the ideology of the October Revolution, which they 
wanted to express in Hebrew, and fought for the Hebrew language's right to exist in Russia. During 
the 1920s, despite difficulties and persecutions by the government, they succeeded in publishing four 
Hebrew literary anthologies; the first of them being "Tsiltsele Shema" (Resounding Cymbals). The group 
continued its activity in Leningrad until 1927, when several of its members were arrested and exiled. The 
editor of "Tsiltsele Shema", Yosef Matov (Sa'aroni), was sentenced to exile to Siberia; however, in 1928, 
his punishment was changed to exile to Palestine. In Palestine he worked as a writer and translator of 
Russian literature. 
32 pp, approx. 17.5 X12.5 cm. Good condition. Dampstains and significant foxing. Uneven edges. Blemishes and 
open tears to cover, professionally restored. Placed in a fine cardboard case. 
Not in OCLC. 
2. Tsiltsele Shema, facsimile edition. Tel Aviv: Zohar Booksellers, 1968. 
Facsimile edition of the "Tsiltsele Shema" anthology. Copy no. 46 from an edition of 100 copies.
[2], 32 pp, [1] leaf. Approx. 15 X11.5 cm. Red, gilt-lettered binding. Very good condition.
Literature: "The Jews of Leningrad 1917-1939" (Hebrew), by Michael Beiser (The Zalman Shazar Center 
for Jewish History, 2005), pp. 320-328. 

Opening price: $400 

212b



26  |  דצמבר 2019  

213. שלושה קבצי שירה וספרות ביידיש, 1929-1930 – עטיפות בעיצוב הרש 
אינגר

שלושה קבצי שירה וספרות ביידיש עם עטיפות בעיצוב הרש אינגר:
1. פאר דער בינע )דערציילונגען, פיעסן, לידער( ]עבור הבמה )סיפורים, מחזות, שירים([, 
אנתולוגיה ספרותית בעריכת י. דאברושין ]יחזקאל דוברושין[, ב. אליעווסקי ]בוזי אוליבסקי[ 
וע. גארדאן ]אליהו גורדון[. הוצאת "צענטראלער פעלקער-פארלאג פון פ.ס.ס.ר.", מוסקבה, 

 .1929
סיפורים קצרים, הומורסקות, מחזות, שירים, תווים ועוד, מאת דוד ברגלסון, איסאק באבל, 

לייב קוויטקו, דוד הופשטיין ואחרים. 
136 עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים ומעט קרעים בשולי דפים. חותמות ספריה. 
מהשדרה  )חלקים  ובשדרה  העטיפה  בשולי  וקרעים  קמטים  העטיפה.  על  קלים  כתמים 

חסרים(. רישום בכתב-יד על העטיפה האחורית.
2. אין שווערן גאנג ]במסע הקשה[, שירים מאת משה כאשטעוואצקי ]משה חשצ'בצקי[. 
 – כארקאוו"  "צענטרפארלאג  העטיפה:  )על   1929 מוסקבה,  "צענטרפארלאג",  הוצאת 

חרקוב(. 
155, ]3[ עמ', 17.5 ס"מ. פנים הספר במצב טוב. חותמות ספריה בתחילת הספר ובסופו. 
העטיפה במצב בינוני, עם כתמים, פגמים וקרעים חסרים; משוקמת )שוליה רחבים יותר 

משולי הספר(. 
3. קינדר-לידער ]שירי ילדים[, מאת ראכעלע בוימוואל ]רחל בוימוול[. הוצאת "צענטראלער 

פעלקער-פארלאג פון פ.ס.ס.ר.", מוסקבה-חרקוב-מינסק, 1930. 
]1[ עמ', 17 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים קלים בשולי מספר דפים. כתמים,   ,31

פגמים וקרעים חסרים בעטיפה. העטיפה משוקמת. 
בשנים  באומן.  בחדר  התחנך  אוקראינה,  סארני,  יליד   ,)1910-1995( אינגר  )גריגורי(  הרש 
1926-1929 בקירוב, למד בבית הספר היהודי לאמנות ואומנות של קייב בהנהלת מארק 
"קולטור-ליגע"(. אינגר עסק  )גלגולה הקומוניסטי של החטיבה האמנותית של  אפשטיין 
לספרי  איוריו  במיוחד  זכורים  יהודיות;  ספרים  הוצאות  עם  פעולה  ושיתף  ספרים  באיור 

שלום עליכם. 

פתיחה: $400

213. Three Anthologies of Yiddish Poetry and Literature, 1929-1930 
– Covers Designed by Hersh Inger

Three anthologies of Yiddish poetry and literature with covers designed by 
Hersh Inger:
1. Far der Bineh (Dertseilungen, Piesen, Lider) [For the Stage (Stories, Plays 
and Poems)], literary anthology edited by Y. [Yechezkel] Dobrushin, B. 
[Buzy] Olievsky and E. [Eliyahu] Gordon. Moscow: Tsentraler felker-farlag 
fun F.S.S.R, 1929.
Short stories, humoresques, plays, poems, sheet music and more by David 
Bergelson, Isaac Babel, Leib Kvitko, David Hofstein and others. 
136 pp, 22.5 cm. Good condition. Minor creases and several tears to edges. Library 
stamps. Minor stains on the cover. Creases and tears to edges of cover and spine 
(parts of the spine are missing). Notation on back cover.
2. In Shvern Gang [On a difficult journey], poems by Moyshe Khashtshevatski. 
Moscow: Tsentralfarlag, 1929. (On the cover: "Tsentralfarlag – Kharkiv").
155, [3] pp, 17.5 cm. The body of the book is in good condition. Library stamps at 
the beginning and end. The cover is in fair condition, with stains, blemishes and 
open tears; restored (its margins are wider than those of the book). 
3. Kinder-Lider [Children's Poems], by Rachel Boymvol. Moscow-Kharkiv-
Minsk: Tsentraler felker-farlag fun F.S.S.R, 1930.
31, [1] pp, 17 cm. Good condition. Several stains. Small tears to edges of several 
leaves. Stains, blemishes and open tears to cover. The cover is restored.
Hersh (Gregory) Inger (1910-1995), born in Sarny (Ukraine), was educated 
in a 'cheder' in Uman. In ca. 1926-1929, he studied at Mark Epstein's Jewish 
Arts and Trades School in Kiev (the name given to the Art Section of the 
Kultur Lige under communist management). Inger illustrated books and 
worked with Jewish publishing houses; he is especially remembered for 
illustrating books by Sholem Aleichem.

Opening price: $400
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 –  1925 פריז,   – קנוט  דוד  של  הראשון  שיריו  ספר   .214
הקדשה בכתב-ידו של המשורר לברוך אגדתי

הוצאת  קנוט.  דוד  מאת  שנותיי[,  ]אלף   Моих тысячелетий
Pticelov( Птицелов(, פריז, 1925. רוסית. 

רוסי- משורר   ,)1900-1955( קנוט  דוד  של  הראשון  שיריו  ספר 
יהודית שפעלה בצרפת הכבושה  יהודי, ממייסדי קבוצת מחתרת 
במלחמת העולם השניה. בעמוד השער מופיעה הקדשה בכתב-ידו 

של קנוט, ברוסית, לברוך אגדתי )מתוארכת: פריז, 21.1.1926(.
נולד  קנוט,  דוד  הספרותי  בשמו  המוכר  פיקסמן,  מאירוביץ'  דוד 
למד  בילדותו  מולדובה(.  אורחיי,  )כיום  אוגייב  הבסרבית  בעיירה 
לראשונה  התפרסמו  שיריו  בקישינב.  היהודי  הספר  ובבית  בחדר 
בכתבי עת מקומיים בהיותו בן 14. בשנת 1920 עבר עם משפחתו 
שיריו  ופרסם את ספר  רוסים  לחוגי משוררים  לפריז, שם הצטרף 
הראשון. עם השנים התקרב לציונות, ובשנת 1937 אף ביקר בארץ 
ישראל, יחד עם בת זוגו אריאדנה סקריאבינה. לאחר פרוץ מלחמת 
העולם השניה גויס קנוט לצבא הצרפתי, ובשנת 1940, לאחר שנישא 
לאריאדנה, עבר עמה לטולוז. בני הזוג היו ממקימי קבוצת המחתרת 
הקבוצות  מן  היהודי"(,  "הצבא   – יותר  )מאוחר  החזקה"  "היד 
החשובות בתנועת ההתנגדות הצרפתית במלחמת העולם השניה, 
שסייעה להצלתם של יהודים רבים. בסוף שנת 1942, בעקבות מצוד 
שערך הגסטאפו אחר חברי המחתרת, נמלט קנוט מטולוז והצליח 
המיליציה  אנשי  בידי   1944 בשנת  נהרגה  אריאדנה  לשוויץ.  להגיע 
קנוט  עלה   1949 בשנת  העיר.  שחרור  לאחר  שבועיים  הצרפתית, 

לישראל והתגורר בתל-אביב עד למותו בשנת 1955. 
תעשיית  מחלוצי  היה   )1895-1976( אגדתי  ברוך  והרקדן  הצייר 
הקולנוע והמחול בארץ ישראל ומהדמויות הבולטות בחיי התרבות 

של תל-אביב בשנות ה-20 וה-30.
47, ]1[ עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. חיתוך דפים בלתי-אחיד. כתמים. 

קרעים, כתמים ופגמים בעטיפה. 

פתיחה: $400

214. Dovid Knut's First Volume of Poetry – Paris, 1925 – Inscribed by the Poet to Baruch Agadati

Моих тысячелетий [My Millennia], by Dovid Knut. Paris: Птицелов (Pticelov), 1925. Russian.
The first volume of poetry by Dovid Knut (1900-1955), a Jewish-Russian poet, one of the founders of a Jewish resistance 
movement that operated in occupied France during World War II. On the title page, a handwritten inscription by Knut, 
in Russian, to Baruch Agadati (dated: Paris, 21.1.1926). 
Duvid Meerovich Fiksman, better known by his literary name, Dovid Knut, was born in the Bessarabian town of Orgeev 
(today Orhei, Moldova). In his childhood, he studied in a 'cheder' and in the Chisinau Jewish school. His poems were 
first published in local periodicals when he was only 14. In 1920, he moved with his family to Paris, where he joined 
circles of Russian poets and published his first volume of poetry. Over the years, he adopted Zionism and in 1937 
even visited Palestine, with his partner Ariadna Scriabina. After the outbreak of World War II, Knut was conscripted 
into the French army and in 1940, after marrying Ariadna, moved with her to Toulouse. The couple were among the 
founders of the organization "La Main Forte" [The strong hand], which became the "Armée Juive" (Jewish Army), a 
prominent movement in the French Resistance during World War II, which assisted in the rescue of many Jews. In late 
1942, pursued by the Gestapo, Knut fled Toulouse to Switzerland. Ariadna was killed in 1944 by members of the French 
Militia, two weeks after the city was liberated. In 1949, Knut immigrated to Israel, living in Tel Aviv until his death in 
1955. 
The painter and dancer Baruch Agadati (1895-1976), of the pioneers of the film and dance industry in Israel and one of 
the prominent figures in Tel Aviv's cultural life during the 1920s and 1930s. 
47, [1] pp, 19 cm. Good condition. Uneven edges. Stains. Tears, stains and blemishes to cover.

Opening price: $400 
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 1936 ורשה,   – זשיכלינסקי  רייזל  של  הראשון  שיריה  ספר  "לידער",   .215
– עותק ממוספר, עם הקדשה בכתב-ידה של המשוררת – עטיפה בעיצוב 

יענקל אדלר

הוצאת  מאנגר.  איציק  מאת  הקדמה  זשיכלינסקי.  רייזל  מאת  ]שירים[,  לידער 
ורשה   ,)Biblioteka Zyd. P.E.N.- Klub( –קלוב"  נ.  ע.  פ.  יידישן  פון  "ביבליאטעק 

1936. יידיש. מהדורה מצומצמת. עטיפה בעיצוב יענקל אדלר. 
ספר שיריה הראשון של המשוררת רייזל זשיכלינסקי. עותק מס' 12 מתוך מהדורה 
של 300 עותקים. בעמוד השער מופיעה הקדשה ביידיש בכתב-ידה של זשיכלינסקי, 
ככל הנראה למשורר היידיש יוסף פפירניקוב: "דעם פריינט פאפיערניקאוו, א מתנה. 

רייזל זשיכלינסקי. ווארשע 13.7.1936". 
אדלר  יענקל  הפולני-יהודי  ההדפס  ואמן  הצייר  בידי  עוצבה  החוברת  עטיפת 
אדלר  מאת  עבודה  של  רפרודוקציה  עם  לוח  מופיע  החוברת  בפתח   .)1895-1949(

)מתוארת על-גבי דף המגן: "טרוימענדיקע פרוי ]"אישה חולמנית"[ – 1925"(.
פולין.  ילידת  יידיש,  משוררת   ,)1910-2001  ,Rajzel Żychlińsky( זשיכלינסקי  רייזל 
פולקסצייטונג  היידי  בעיתון  ה-20  שנות  סוף  לקראת  התפרסמו  הראשונים  שיריה 
הראשנים,  שיריה  ספרי  שני  אור  ראו  ה-30  בשנות  בוורשה.   )Folkstsaytung(
"לידער" ו"דער רעגן זינגט". עם פרוץ מלחמת העולם השניה היא נמלטה לרוסיה. בני 
משפחתה שנשארו בפולין נספו בשואה. בשנת 1951 היגרה לארה"ב והתיישבה בניו-
יורק. גם לאחר המלחמה המשיכה לכתוב ביידיש; רבים מהשירים שכתבה בארה"ב 
עסקו בחורבן יהדות אירופה. בשנת 1975 זכתה בפרס איציק מאנגר ליצירה ספרותית 
ביידיש. למרות ההערכה שזכתה לה בקרב הממסד הספרותי, לא התפרסמה יצירתה 

של זשיכלינסקי בקרב הקהל הרחב, ושירתה נותרה עלומה במידה רבה עד ימינו.
]1[, 44, ]1[ עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בעיקר בדפים הראשונים. כתמים וקרעים 

קלים בשולי העטיפה וקרעים לאורך השדרה. העטיפה מנותקת מגוף הספר. 

פתיחה: $400

215. "Lider", Rajzel Żychlińsky's First Volume of Poetry – Warsaw, 
1936 – Numbered Copy, Inscribed by Żychlińsky – Cover Design 
by Jankel Adler 

Lider [Poems], by Rajzel Żychlińsky. Introduction by Itzik Manger. 
Warsaw: Biblioteka Zyd. P.E.N.- Klub, 1936. Yiddish. Limited edition. 
Cover design by Jankel Adler.
Rajzel Żychlińsky's first volume of poetry. Copy no. 12 from an edition of 
300 copies. On the title page, an autograph inscription by Żychlińsky, in 
Yiddish, presumably to the Yiddish poet Joseph Papiernikov (Warsaw, 
13.7.1936).
Cover design by the Polish-Jewish painter and printmaker Jankel Adler 
(1895-1949). At the beginning of the book is a plate with a reproduction 
of a work by Adler (titled "dreaming woman" [Yiddish] and dated 1925 
on the tissue guard).
Rajzel Żychlińsky (1910-2001), a Yiddish poet, born in Poland. Her first 
poems were published during the late 1920s in the Yiddish newspaper 
Folkstsaytung in Warsaw. Her first two volumes of poetry, "Lider" and 
"Der Regen Singt" were published during the 1930s. With the outbreak 
of World War II, she escaped to the Soviet Union. The members of her family who remained in Poland perished in the 
Holocaust. In 1951, she immigrated to the USA, settling in New York. After the war, she continued writing in Yiddish, 
with many of her poems dealing with the destruction of European Jewry. In 1975, she was awarded the Itzik Manger 
Prize for outstanding contributions to Yiddish literature. Nonetheless, she did not gain fame, and her work is essentially 
unknown to this day. 
[1], 44, [1] pp, 24 cm. Good condition. Stains, mostly on the first leaves. Stains and small tears to edges of cover and tears along 
the spine. The cover is detached from the book.

Opening price: $400 
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216. Two Yiddish Journals and a Sheet Music 
Booklet – Eastern Europe, 1926-1929 – Illustrated 
Covers

Two journals and a sheet music booklet, with illustrated 
covers. Vilnius, Kharkiv and Kiev, 1926-1929. Yiddish.
1. In Shpan [In Harness], monthly. Issue no. 1. Vilnius: 
Villner Farlag fun B. Kletzkin, 1926.
A literary pro-communist monthly. Contains literary 
passages and articles about the Jews of the USSR by 
David Bergelson, Daniel Charney, Alexander Cheshin 
and others. 
165, [11] pp, 21 cm. Fair condition. Creases and tears to 
edges (most of them small). Closed and open tears along the 
spine. The booklet is split into several parts.
2. Di Royte Nadel [The Red Needle]. Journal issued by 
the union of tailors in Ukraine and Belarus. Issue no. 5 
(30). Kharkiv: Tz.K. un Tz.P. for Nadel-Farayn in Ukraine 
un Weissrossland, 1927. 
The issue contains numerous articles about the activity 
of the union and is accompanied by pictures and 
illustrations. The illustration on the front cover is signed: 
"L. Hatzniyev".
23, [1] pp, 26 cm. Good condition. Stains. Most of the pages 
are unopened.
3. Shtiler, Chaveyrim [Quieter, Friends], sheet music 
booklet for a musical composition by S. Feintuch. Kiev: 
Kultur Lige, 1929.
The composer is presumably the pianist and conductor 
Solomon Feintuch (1899-1985).  
7, [1] pp (including the cover), 26 cm. Good condition. Stains, 
creases and tears to edges. The spreads are detached. Stamp, 
pen notation and blemishes to cover. 
The third booklet is not in NLI. 

Opening price: $300

216. שני כתבי עת וחוברת תווים ביידיש – מזרח אירופה, 
1926-1929 – עטיפות מאוירות

וילנה, חרקוב  שני כתבי עת וחוברת תווים, עם עטיפות מאוירות. 
וקייב, 1926-1929. יידיש. 

1. אין שפאן ]רתומים[, ירחון. גליון מס' 1. הוצאת "ווילנער פארלאג 
פון ב. קלעצקין", וילנה, 1926.

ירחון ספרותי פרו-קומוניסטי. כולל קטעי ספרות ומאמרים אודות 
יהודי ברית המועצות מאת דוד ברגלסון, דניאל טשארני, אלכסנדר 

חשין ואחרים.
בשוליים  וקרעים  קמטים  בינוני.  מצב  ס"מ.   21 עמ',   ]11[  ,165
החוברת  השדרה.  לאורך  חסרים  וקרעים  קרעים  קלים(.  )ברובם 

מפורקת למספר חלקים.
2. די רויטע נאדל ]המחט האדומה[, כתב עת מטעם אגודת החייטים 
)נאדל פאריין( באוקראינה ובבלרוס. גיליון מס' 5 )30(. הוצאת "צ.ק. 
און צ.פ. פון נאדל-פאריין אין אוקראינע און וייסרוסלאנד", חרקוב, 

.1927
תמונות  ומלווה  האגודה  פעילות  על  רבים  מאמרים  כולל  הגיליון 

ואיורים. האיור על גבי העטיפה הקדמית חתום: "ל. האצניעוו".
23, ]1[ עמ', 26 ס"מ. מצב טוב. כתמים. מרבית הדפים לא חתוכים.

3. שטילער, כאוויירים ]יותר בשקט, חברים[, חוברת תווים ליצירה 
מאת ס. פיינטוך. הוצאת "קולטור-ליגע", קייב, 1929.

פיינטוך  והמנצח סלומון  הפסנתרן  כנראה,  הנו,  היצירה  מלחין 
 .)1899-1985(

קמטים  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   26 העטיפה(,  )כולל  עמ'   ]1[  ,7
וקרעים בשוליים. הכפולה הפנימית מנותקת מהחיצונית. חותמת 

דיו, רישום בעט ופגמים בעטיפה.
החוברת השלישית אינה מופיעה בקטלוג הספרייה הלאומית.

פתיחה: $300
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קולטור-ליגע – אגודת סופרים, אנשי רוח ואמנים אשר נוסדה בקייב בעקבות מהפכת פברואר 1917 ושמה לה למטרה לקדם 
את היידיש באמצעות הגדרתה, יצירתה והפצתה בתחומי התרבות, הספרות, והתיאטרון )ברוח האיגוד הכללי של הפועלים היהודיים 
ברוסיה, ליטא ופולין – הּבּונד(. הגרעין הספרותי של ה"קולטור-ליגע" נרקם סביב העורך ומבקר הספרות נחמן מייזל )מייזיל(, שקיבץ 
סביבו קבוצת סופרים ומשוררים, אליהם הצטרפו אמנים רבים: מארק אפשטיין, יששכר בר ריבק, נתן אלטמן, יוסף צ'ייקוב, ומעט 

מאוחר יותר גם מארק שאגאל ואל ליסיצקי, ובוורשה גם יענקל אדלר והנריק ברלוי.
במסגרת האגודה הוקמו מחלקות שונות: חינוך )בתי-ספר, תיכון וחינוך למבוגרים(, הוצאה לאור, ספריות, מוסיקה, תיאטרון ואמנות. 
המחלקות עבדו במקביל ובצורה משולבת – אמנים לימדו בבתי ספר, ספרים נכתבו על ידי משוררים חברי האגודה, אוירו על ידי ציירים 

ופסלים ונדפסו בהוצאת "קולטור-ליגע". 
השלטון בקייב התחלף מספר פעמים ולבסוף, ב-1920, הוחל עליה החוק הסובייטי שביטל את העצמאות התרבותית של האגודה, 
וחבריה המרכזיים היגרו למוסקבה ולוורשה. יחד עם זאת, המודל אשר פותח בקייב הוכיח את עצמו, ובעקבותיו קמו קבוצות "קולטור-

ליגע" בערים שונות: ורשה, מוסקבה, צ'רנוביץ וקישינב, ולתקופה קצרה אף בארה"ב.
מעבר להפצת תרבות היידיש, עסקו חברי האגודה גם בהגדרת המושג "אמנות יהודית" ומשמעותו ובבחינת הדרך ליצור אמנות תוך 
שילוב שורשים יהודיים עם רוחות האוונגרד: סמלים יהודיים שמקורם בבתי כנסת, במצבות ובקישוטי "מזרח" עתיקים מחד גיסא, 
והשפעות ודיאלוג עם שירה ואמנות מודרנית, קוביסטית ואף סוריאליסטית מאידך גיסא. מגמות אלה ניכרות גם באיורי ספרות היידיש 
שהוציאה לאור "קולטור-ליגע" וגם במגוון התחומים בהם עסקה – ספרי ילדים וספרי לימוד, ספרי שירה וירחונים ספרותיים, שנתונים 
וקטלוגים של תערוכות – בכולם בולטת השאיפה להפיק ספר בעל תוכן איכותי ואיורים המבטאים את רעיונותיה של ה"קולטור-ליגע". 
לקראת סוף שנות ה-20 התפרקה הקבוצה. חלק מהפעילים התמזג בתוך המערכת התרבותית הסובייטית, וחלק היגר למערב: פריז, 
ברלין וארה"ב. כמה מחברי האגודה, בהם המשוררים פרץ מרקיש, דוד ברגלסון, דוד הופשטיין, איציק פעפער ולייב קוויטקו, הוצאו 

להורג במוסקבה באוגוסט 1952 עם קבוצת משוררים "הרוגי מלכות", בלילה המכונה "ליל המשוררים שהוצאו להורג". 
שיתופי הפעולה האמנותיים אשר חרתה על דגלה ה"קולטור-ליגע" הניבו כמה מספרי היידיש המעניינים, היפים והחדשניים ביותר 
)חלקם אף נדירים מאד( שנדפסו בשנות ה-20, עמם ניתן למנות את קובץ שיריו של דוד הופשטיין "טרויער" )1922( עם איורי מארק 
שאגאל )ראו פריט 223(, גליונות הקובץ הספרותי-אמנותי "שטרָאם" )1922-1924( אשר עטיפתם אוירה אף היא בידי שאגאל )ראו 
פריט 222(, "מייסעלאך" )1922( עם איורי מארק אפשטיין )ראו פריט 217( והפואמה "די קופע" )"הערמה", 1922( מאת פרץ מרקיש 

)ראו פריט 229(.

.The Artists of the Kultur-Lige, by Hillel (Gregory) Kazovsky. Jerusalem and Moscow, 2003 :ספרות

Kultur Lige (Culture League) – an organization of writers, intellectuals and artists, founded in Kiev following the 1917 
February Revolution, whose aim was to promote Yiddish language in culture, literature and theater (in the spirit of the 
general union of Jewish workers in Russia, Lithuania and Poland – the Bund). The literary nucleus of Kultur Lige coalesced 
around the literary editor and critic Nachman Meisel, who gathered around him a group of writers and poets, which was 
joined by many artists: Mark Epstein, Issachar Ber Ryback, Nathan Altman, Joseph Tchaikov and the Warsaw artists Jankel 
Adler and Henryk Berlewi, with Marc Chagall and El Lissitzky joining somewhat later. 
Various sections were established within the framework of the organization: educational (primary schools, high schools and 
adult education), publishing, libraries, musical, theatrical and artistic. The sections worked in parallel and in coordination – 
artists taught at schools, books were written by poets, members of the organization, illustrated by painters and sculptors 
and published by the Kultur Lige publishing house.
The laws in Kiev were changed several times until eventually in 1920 the Soviet law was applied, abolishing the cultural 
independence of the organization and causing its central members to move to Moscow and Warsaw. Nevertheless, the 
model developed in Kiev proved itself and subsequently, other Kultur Lige groups were established in various cities: Warsaw, 
Moscow, Chernivtsi and Kishinev, and for a short time even in the USA.
Beyond spreading the Yiddish culture, the members of the organization also dealt with defining the concept of Jewish Art 
and its significance and with examining methods for creating art that combines Jewish tradition and the spirit of avant-
garde: Jewish symbols originating in synagogues, gravestones and ancient "Mizrach" decorations on the one hand, and 
influences and dialogue with poetry and with Modern, Cubist and even Surrealistic art, on the other hand. These trends are 
manifested in the illustrations of the Yiddish books published by Kultur Lige as well as in the variety of fields it was involved 
in – children's books, textbooks, books of poetry and literary journals and catalogs of exhibitions – in all these the desire to 
produce a book of substance with illustrations expressing the ideas of Kultur Lige is prominent. 
Towards the late 1920s, the group dissolved, several of its members blended into the Soviet cultural system while others 
immigrated to the West: Paris, Berlin and the USA. Some of the members of the organization, including the poets Peretz 
Markish, David Bergelson, David Hofstein, Itzik Feffer, and Leib Kvitko, were executed in Moscow in August 1952, during 
what is known as "The Night of the Murdered Poets".
The artistic cooperation which Kultur Lige prided itself on yielded several of the most interesting, beautiful and innovative 
Yiddish books printed in the 1920s (some of them are also extremely rare), including David Hofstein's book of poetry 
"Troyer" (1922) with illustrations by Marc Chagall (see item 223), the literary-artistic anthology "Shtrom" (1922-1924) 
whose cover were also illustrated by Chagall (see item 222), "Maiselach" (1922) with illustrations by Mark Epstein (see item 
217), and the poem "Di Kupe" ("The Heap", 1922) by Peretz Markish (see item 229). 

Literature: The Artists of the Kultur-Lige, by Hillel (Gregory) Kazovsky. Jerusalem and Moscow, 2003.
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217. "מייסעלאך", מאת דוד רויכל – הוצאת "קולטור-ליגע" – קייב, 
1922 – איורים מאת מארק אפשטיין 

 .1922 קייב,  "קולטור-ליגע",  רויכל. הוצאת  דוד  ]מעשיות[, מאת  מייסעלאך 
יידיש. איורים מאת מארק אפשטיין.

חמש מעשיות עממיות על ארנבות מאת אלכסנדר ָאָפָנאסייב, ולדימיר דאל 
והנס כריסטיאן אנדרסן, מעובדות ומתורגמות ליידיש בידי הסופר והמתרגם 

דוד רויכל )1890-1941(; מלוות באיורים מאת מארק אפשטיין. 
יליד  צייר, פסל ומעצב תפאורות,  גרפי,  )1897-1949(, אמן  מארק אפשטיין 
בוברויסק. בילדותו התחנך בחדר, ומאוחר יותר למד בבית הספר לאמנויות 
באותה  אלכסנדרה אקסטר.  האמנית  בסטודיו של  למד   1918 בשנת  בקייב. 
החטיבה  ממקימי  והיה  במוסקבה  יהודים  אמנים  בתערוכת  השתתף  שנה 
האמנותית של הארגון "קולטור-ליגע". הקו האמנותי שאפיין את יצירתו של 
בעלי  יהודים  ומשוררים  סופרים  עם  מקשריו  במידה רבה  הושפע  אפשטיין 
אוריינטציה מודרניסטית שפעלו בקייב, ובהם "דער נסתר" )פנחס כהנוביץ'(, 

דוד ברגלסון ויחזקאל דוברושין. 
באוקראינה  הסובייטי  השלטון  התבססות  לאחר  גם  בקייב  פעל  אפשטיין 
והעברת מוסדות ה"קולטור-ליגע" לידי ארגונים קומוניסטיים, אף ששותפיו 
לחטיבה האמנותית בחרו לעזוב את העיר. בשנים 1923-1931 ניהל את בית 
)גלגולה הקומוניסטי של החטיבה  ואומנות של קייב  הספר היהודי לאמנות 
ותלבושות  בעיצוב תפאורה  עסק  במקביל  "קולטור-ליגע"(.  של  האמנותית 

לתיאטראות בקייב ובחרקוב. 
מוסדות  של  וסגירתם  שבניהולו  הספר  בית  סגירת  לאחר   ,1932 בשנת 
בשנותיו  למוסקבה.  ועבר  קייב  את  לעזוב  נאלץ  האחרונים,  "קולטור-ליגע" 

האחרונות לא הציג בתערוכות. 
30, ]1[ עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. חותמת דהויה בעמ' 3. פגמים 

קלים בעטיפה. 

פתיחה: $1000

217. "Mayselakh", by David Roikhel – Published by Kultur 
Lige – Kiev, 1922 – Illustrations by Mark Epstein

Mayselakh [Tales], by David Roikhel. Kiev: Kultur Lige, 1922. 
Yiddish. Illustrations by Mark Epstein. 
Five tales about rabbits by Aleksander Afanasyev, Vladimir 
Dal and Hans Christian Andersen, adapted and translated into 
Yiddish by writer and translator David Roikhel (1890-1941); 
illustrated by Mark Epstein.
Mark Epstein (1897-1949), a graphic artist, painter, sculptor and 
stage designer, born in Babruysk. He was educated in a 'cheder' 
and later studied at the Kiev School of Art. In 1918 he studied in 
the studio of Alexandra Ekster. In the same year he participated 
in an exhibition of Jewish artists in Moscow and was one of 
the founders of the art section of Kultur Lige. His artistic style 
was greatly influenced by his friendship with a group of Kiev-
based Modernist writers and poets, including Der Nister (Pinchas 
Kahanowitz), David Bergelson and Yechezkel Dobrushin.
Epstein continued to work in Kiev even after the establishment 
of the Soviet government and the communization of the Kultur 
Lige organizations, while his partners in the art section had chosen to leave the city. During the years 1923-1931, 
he managed the Jewish Arts and Trades School in Kiev (the new name given to the Art Section of Kultur Lige under 
communist management). At the same time, he worked as a stage and costume designer for theaters in Kiev and 
Kharkiv. 
In 1932, after the Jewish Arts and Trades School was closed, together with the remaining Kultur Lige organizations, he 
had to leave Kiev and moved to Moscow. In his last years, he did not participate in exhibitions. 
30, [1] pp, 20 cm. Good condition. A few stains. Faded stamp on p. 3. Minor blemishes to cover.

Opening price: $1000

217a
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ספרים  שני   – גוטס"  "אל'דאס   / "פארשטעלונגען"   .218
מאת משה ברודרזון – איורים מאת ארתור שיק

איורים מאת ארתור  ברודרזון, עם  ביידיש מאת משה  שני ספרים 
שיק )1894-1951(:

מעשיות  ]כל-טוב,  קינדער  פאר  מעשהלעך  גוטס,  אל'דאס   .1
לילדים[. הוצאת "קולטור-ליגע", ורשה, 1922. יידיש.

עשר מעשיות מחורזות לילדים, מלוות באיורים קטנים מאת ארתור 
שיק. 

90, עמ', ]2[ דף, 22 ס"מ. פנים הספר במצב כללי טוב. כתמים קלים. 
עטיפה מוכתמת, עם קרעים חסרים בשוליים ובשדרה. רצועות נייר 
מודבקות בשולי העטיפה; העטיפה הקדמית מוצמדת לדף השער 

בשלוש פיסות נייר. 
2. פארשטעלונגען ]מחזות[. לודז', תרצ"ז ]1936/37[. יידיש. 

שנים-עשר מחזות של מערכה אחת. המחזות, שנכתבו לאחר עליית 
עוסקים  באירופה,  האנטישמיות  התגברות  ועם  לשלטון  הנאצים 
במצוקתם של יהודים המצויים בסביבה לא-יהודית; גיבוריהם הם 
דמויות מן הספרות, ההיסטוריה והפולקלור היהודי: שיילוק, יהודה 

הלוי, ברוך שפינוזה, היינריך היינה ואחרים. 
בעמוד השני מופיע דיוקן צבעוני של ברודרזון, מעשה-ידי ארתור 

שיק. 
132, ]2[ עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. פגמים קלים בעטיפה. 

פתיחה: $400

218. "Forshtelungen" / "Al'dos Guts" – Two Books 
by Moishe Broderzon – Illustrations by Arthur Szyk 

Two Yiddish books by Moishe Broderzon, illustrated by 
Arthur Szyk (1894-1951):
1. Al'dos Guts, Mayselekh far Kinder [All the Best, Tales 
for Children]. Warsaw: Kultur Lige, 1922. Yiddish.
Ten rhymed tales for children, accompanied by small 
illustrations by Arthur Szyk. 
90 pp, [2] leaves, 22 cm. Body in good overall condition. 
Minor stains. Stained cover, with open tears to edges and 
spine. Paper strips are mounted to the edges of the cover; 
the front cover is attached to the title page by three pieces 
of paper.
2. Forshtelungen [Plays]. Lodz, 5697 [1936/37]. Yiddish. 
Twelve one-act plays. The plays, which were written 
after the rise of Nazism in Germany and at a time of 
increasing anti-Semitism in Europe, deal with the distress 
of Jews in a non-Jewish environment; their heroes are 
figures from literature, Jewish history and folklore: 
Shylock, Judah Halevi, Baruch Spinoza, Heinrich Heine 
and others. 
On the second page appears a color portrait of 
Broderzon, made by Arthur Szyk. 
132, [2] pp, 19 cm. Good condition. Foxing. Minor blemishes 
to cover. 

Opening price: $400 

218a218b
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219. קטלוג הוצאת "קולטור-ליגע" – ורשה, 1931

קטלוג  ]קולטור-ליגע,  קאטאלוג  אילוסטרירטער  קולטור-ליגע, 
מאויר[. הוצאת "קולטור-ליגע", ורשה, 1931. יידיש. 

הכולל,  "קולטור-ליגע",  בהוצאת  אור  שראו  פרסומים  של  קטלוג 
וספרים  חוברות  עטיפות  של  איורים  הפרסומים,  רשימת  לצד 
מופיעות  הקטלוג  בסוף  לאור.  ההוצאה  בית  של  תצלומים  ושני 
ביוגרפיות קצרות של סופרים נחשבים, לצד דיוקנאותיהם ורשימות 

יצירותיהם שהתפרסמו בהוצאת "קולטור-ליגע". 
]14[, 75, ]47[ עמ' )כולל עטיפה אחורית( + ]3[ לוחות. מצב טוב-

בינוני. כתמים, ובהם כתמי רטיבות. קרעים וקרעים חסרים בשולי 
כמה דפים. עטיפה מוכתמת, עם קרעים ופגמים. רצועת דבק בד 

לאורך השדרה. 
 .OCLC-אינו מופיע ב

פתיחה: $500

219. Catalog of the Kultur Lige Publishing House – 
Warsaw, 1931

Kultur Lige, Illustrirter catalog [Kultur Lige, illustrated 
catalog]. Warsaw: Kultur Lige, 1931. Yiddish.
Catalog of Kultur Lige publications, including, alongside 
a list of the publications, illustrations of booklet and 
book covers and two photographs of the publishing 
house. At the end of the catalog are short biographies 
of prominent writers, alongside their portraits and lists 
of their works which were published by Kultur Lige. 
[14], 75, [47] pp (including the back cover) + [3] plates. Good-
fair condition. Stains, including dampstains. Closed and open 
tears to edges of several leaves. Stained cover, with tears and 
blemishes. Strip of cloth tape along the spine.
Not in OCLC.

Opening price: $500 

קובץ משירי משה   / "אפן שוועל"  המאסף הספרותי   .220
ליפשיץ – ריגה, 1921-1922 – איורים מאת מיכאיל יָא 

מאסף ספרותי וקובץ משירי משה ליפשיץ. הוצאת "ארבעטערהיים", 
)מאיר  יָא  איורים מאת מיכאיל  יידיש.  )לטביה(, 1921-1922.  ריגה 

יאפה(.
1. אפן שוועל ]על הסף[. 1921. 

איורים  במאסף  ומאמרים.  פרוזה  שירה,  הכולל  ספרותי  מאסף 
מאת מיכאיל יא וארבעה לוחות עם רפרודוקציות של עבודות מאת 

מיכאיל יא ומאת וו. הירשבערג. 
32 עמ' + ]4[ לוחות, 24.5 ס"מ. כתמים. כמה קרעים קלים בשולי 

דפים. כתמים וקרעים קלים בעטיפה. 
2. א בער טאנצט ]דוב מרקד[, מאת מוישע ליוושיץ ]משה ליפשיץ[. 

.1922
ושני איורים בגוף  ליפשיץ. איור העטיפה  קובץ שירים מאת משה 

הקובץ מאת מיכאיל יא. 
51, ]1[ עמ', 19 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קפלים וקרעים קלים בפינות 
ובעטיפה.  החוברת  בגוף  כתמים  קטנים.  תילוע  נקבי  דפים.  כמה 

קרעים קלים בשולי העטיפה. 
היה  יָא,  מיכאיל  העט  שם  תחת  פעל   ,)1895-1960( יָאֶפה  מאיר 
גרפיקאי, צייר ותיאורטיקן, מהדמויות המרכזיות של חיי התרבות 
אשר  "ארבעטערהיים",  הוצאת  ספרי  את  אייר  בריגה.  והאמנות 
היוותה את גרעין ה"קולטור-ליגע" בלטביה בשנות ה-20. היה חבר 
קבוצת "סמבטיון" שעל-יד "קולטור-ליגע" בריגה, עבד בתיאטרון 

היהודי בריגה ובתיאטרון היהודי הממלכתי במוסקבה.

פתיחה: $400

219220a
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220. The Literary Anthology "Ofn Shvel" / Volume of Poetry by Moshe Lifshitz – Riga, 1921-1922 – 
Illustrations by Mikhail Yo

A literary anthology and a volume of poetry by Moshe Lifshitz. Riga (Latvia): Arbeterheim, 1921-1922. Yiddish. 
Illustrations by Mikhail Yo (Meyer Yofe). 
1. Ofn Shvel [On the Threshold]. 1921. 
Literary anthology containing poetry, prose and essays, as well as illustrations by Mikhail Yo and four plates with 
reproductions of works by Mikhail Yo and by V. Hirschberg. 
32 pp + [4] plates, 24.5 cm. Stains. Several small tears to edges. Stains and small tears to cover.
2. A Ber Tantzt [A Dancing Bear], by Moishe Livshitz [Moshe Lifshitz]. 1922. 
Poems by Moshe Lifshitz. Cover illustration and two illustrations inside the anthology by Mikhail Yo.
51, [1] pp, approx. 19 cm. Good condition. Folds and small tears at the corners of several leaves. Minor worming. Stains throughout 
the booklet and on the cover. Minor tears to edges of cover. 
Meyer Yofe (1895-1960), who worked under the pen name Mikhail Yo, was a graphic artist, painter and theoretician, one 
of the central figures of Riga's cultural and artistic life. He illustrated books published by the Arbeterheim publishing 
house, which was the center of Kultur Lige activity in Latvia in the 1920s. Yofe was a member of the "Sambatyon" 
group founded by the Kultur Lige in Riga, and also worked at the Jewish theater of Riga and the State Jewish theater 
in Moscow.

Opening price: $400

220b
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מארק שאגאל )1887-1985(, אמן רוסי-צרפתי, נחשב בעיני רבים לגדול הציירים היהודים המודרניים. שאגאל נולד למשפחה 
חסידית בעיר ליוזנה )אז רוסיה הלבנה(, הבכור מבין תשעה אחים. כששאלה אמו את מורו הראשון לאמנות, הצייר יהודה פן, האם 
יוכל בנה להתפרנס מציור, התבונן ברישומיו והשיב לה: "יש שם איזה כישרון". בגיל עשרים התקבל ללימודי אמנות בסנקט פטרבורג 
)בתקופה זו צייר לראשונה את דמותו של ה"כנר על הגג", שהמחזה המפורסם קרוי בעקבותיה( ובשנת 1914 נשא לאישה את הסופרת 

בלה רוזנפלד, שנודעה כאחת ההשראות הגדולות על עבודתו. 
לאחר מהפכת אוקטובר התמנה שאגאל לקומיסר לענייני אמנות במחוז ויטבסק, והקים שם מוזיאון ובית ספר לאמנות. בין מורי בית 
הספר היו גם האמנים אל ליסיצקי והצייר יהודה פן – מורו הראשון של שאגאל עצמו. בשנת 1919 הוזמן ללמד בבית הספר צייר נוסף, 
שהיה מהנועזים והמשפיעים אותן השנים – קזמיר מלביץ'. מלביץ' החזיק בהשקפה אמנותית רדיקלית משל שאגאל, וביקש להנחיל 
לתלמידיו את הסגנון האמנותי שפיתח בעצמו, הסופרמטיזם. דמותו הכריזמטית והשקפתו החדשה קנו לו תומכים רבים, ובשנת 1920 
נוסד בבית הספר קולקטיב בשם UNOVIS, שאימץ את עיקרי משנתו. בהדרגה, צברו מלביץ' ותומכיו כוח והשפעה, דחקו את רגליו של 

שאגאל מניהול בית הספר ולבסוף שינו את תכנית הלימודים. בעקבות זאת החליט שאגאל לעזוב את רוסיה.
זו את הסדרה  צייר בתקופה  בין היתר,  ולאחר חנייה קצרה בברלין השתקע בעיר פריז.  בשנת 1920 עקר שאגאל למערב אירופה, 
החשובה "חיי", שתעדה את נופי העיירה היהודית, ואת סדרת עבודותיו בהשראת המקרא. בשנת 1941, כשנתיים לאחר כיבוש צרפת 
בידי גרמניה הנאצית, הצליח שאגאל להימלט לארה"ב בסיועו של העיתונאי האמריקני ראיין פריי, התגורר שנים אחדות בניו-יורק 

ולאחר המלחמה שב לצרפת, שם נשאר עד מותו.
יצירתו של שאגאל, החובקת מגוון רב של תחומים וסגנונות )הדפסים, תפאורה ותלבושות, פיסול וקרמיקה, שטיחי קיר, פסיפסים, 
ופריז, בקתדרלת מץ, במשכן הכנסת  ועוד(, מוצגת בחשובים שבמוזיאונים והגלריות, בבנייני האופרה שבניו-יורק  ויטראז',  חלונות 
)בחלל המכונה "טרקלין שאגאל"( ובמקומות נוספים. הצייר פאבלו פיקאסו אמר על עבודתו: "לאחר שימות מאטיס, יישאר שאגאל 

האמן האחרון שעוד מבין מהו צבע". 

Marc Chagall (1887-1985), a Russian-French artist, is considered by many the greatest Jewish modern painter. 
Chagall was born to a Hassidic family in Liozna (then in Belarus), the eldest of nine siblings. When his mother asked his first 
art teacher, the painter Yehuda Pen, whether her son could earn a living from painting, Pen looked at Chagall's sketches 
and told her: "Yes, he has some ability". At the age of twenty, he was accepted to study art in St. Petersburg (during this 
period, he painted for the first time the figure of the Fiddler on the Roof, after which the famous musical is named) and in 
1914 married the writer Bella Rosenfeld, who became known as one of his greatest sources of inspiration.
After the October Revolution, Chagall was appointed commissar of arts for the Vitebsk district, where he established an art 
museum and school. Among the teachers of the school were the artist El Lissitzky and the painter Yehuda Pen – Chagall's 
first teacher. In 1919, another painter was invited to teach at the school, who was one of the most revolutionary and 
influencing artists in those years – Kazimir Malevich. Malevich held an artistic view which was more radical than Chagall's 
and wanted to instill his students with the artistic style he himself had developed – Suprematism. His charismatic figure and 
new outlook attracted many supporters and in 1920, a collective was established in the school (UNOVIS), which adopted 
the principles of his doctrine. Gradually, Malevich and his supporters gained power and influence, taking Chagall's place in 
the managing of the school and finally, changing the curriculum. Subsequently, Chagall decided to leave Russia. 
In 1920, Chagall moved to Western Europe and after a short stay in Berlin settled in Paris. During this period, he created 
the important series "My Life", which documented the views of the Jewish town, and the series of bible illustrations. In 
1941, approx. two years after the occupation of France by Nazi Germany, Chagall succeeded in escaping to the USA with 
the assistance of the American journalist Varian Fry. For several years he lived in New York, returning to France after the 
war, where he remained until his death. 
Chagall's works of art, which embrace a wide variety of fields and styles (prints, theater sets and costumes, sculpture and 
ceramics, tapestry, mosaics, stained glass, and more), are exhibited in leading museums and galleries, in the opera houses 
of New York and Paris, in the Mainz Cathedral, in the Knesset (in a space named "The Chagall Lounge") and elsewhere. 
The painter Pablo Picasso said of his work: "When Matisse dies, Chagall will be the only painter left who understands what 
color really is".
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222. "שטראם", קובץ ספרותי-אמנותי – גיליון שני – מוסקבה, 1922 – 
עטיפה בעיצוב מארק שאגאל

הוצאת   .2 מס'  גיליון  חודשיים[,  קונטרסים  ]ֶזֶרם,  העפטן  כוידעש  שטרָאם, 
"שטראם", מוסקבה, 1922. יידיש. עטיפה בעיצוב מארק שאגאל. 

פרץ  מאת  ופרוזה  שירה  קטעי  הכולל  ספרותי-אמנותי  עת  כתב  "שטרָאם", 
מרקיש, "דער נסתר" )פנחס כהנוביץ'(, דוד הופשטיין, נחום אויסלנדר ואחרים. 

כתב העת נוסד במוסקבה בידי יחזקאל דוברושין, נחום אויסלנדר ואהרן קושנירוב 
– כולם משוררים בולטים שצמחו בחוגי האמנות היהודיים בקייב. בסך הכל נדפסו 
חמש חוברות )שישה גליונות( בין השנים 1922-1924. בראשית דרכו ניסה כתב 
העת לאחד תחתיו סופרי יידיש מודרניסטיים מכל העולם, ולא רק מרוסיה. אף 
ש"שטראם" לא נדפס מטעם רוסיה הסובייטית באופן רשמי, הוא נחשב לכתב 

העת הסובייטי הראשון לענייני ספרות בשפה היידית.
רישומים  דפים ספורים מנותקים.  טוב. כתמים קלים.  25.5 ס"מ. מצב  עמ',   80
בעפרון ומספר סימונים בעט )קטנים, ללא נזק לטקסט(. כתמים כהים, קמטים 
וקרעים קלים בשולי העטיפה וקרעים חסרים בשדרה. החוברת מנוקבת שלוש 

פעמים בסמוך לשדרה )כנראה, לצורך קשירה בשרוך או כריכה(.

פתיחה: $500

221. "האמנות של מארק שאגאל" – המונוגרפיה הראשונה על מארק 
שאגאל – מוסקבה, 1918 

Искусство Марка Шагала ]האמנות של מארק שאגאל[, מאת יעקב טוגנדהולד 
Геликон הוצאת   .)Эфрос( אפרֹוס  מרקוביץ  ואברהם   )Тугендхольд(

)Gelikon(, מוסקבה, 1918. מהדורה ראשונה. רוסית. 
עבודותיו,  של  רפרודוקציות  כוללת  שאגאל.  מארק  על  הראשונה  המונוגרפיה 
בעמודים נפרדים ובגוף הטקסט. נדפסה ב-850 עותקים; העותק שלפנינו אינו 

ממוספר. סמל ההוצאה עוצב בידי אל ליסיצקי.
הנייר  עטיפת  עם  קשה,  בכריכה  כרוך  ס"מ.   28.5 לוחות,   ]13[  + עמ'   ]5[  ,51
הספר  פנים  חסרה.  האחורית  העטיפה  שאגאל(.  )בעיצוב  המקורית  הקדמית 
במצב כללי טוב. כתמים, פגמים וקרעים קלים. אחד הלוחות מנותק. העטיפה 
בצדה  ספר  תו  חלקית.  ומנותקת  בשוליה  קרועה  הכריכה  מנותקת.  הקדמית 

הפנימי של הכריכה הקדמית. 

פתיחה: $500

221. "The Art of Marc Chagall" – The First Monograph on 
Marc Chagall – Moscow, 1918 

Искусство Марка Шагала [The Art of Marc Chagall], by Yakov 
Tugendkhold (Тугендхольд) and Abram Efros (Эфрос). Moscow: 
Геликон (Gelikon), 1918. First Edition. Russian.
The first published monograph on Marc Chagall. The book contains 
reproductions of his works, some on tipped-in plates and some in the text. An edition of 850 copies; this copy is not 
numbered. Publisher's logo designed by El Lissitzky.
51, [5] pp + [13] plates, 28.5 cm. Hardbound, with the original front paper cover (designed by Chagall). The back cover is missing. 
Body in good overall condition. Stains, blemishes and small tears. One of the plates is detached. The front cover is detached. The 
binding is torn at its edges and partly detached. Bookplate on the inside front binding. 

Opening price: $500

221

222
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222. "Shtrom", Literary-Artistic Journal – Second Issue – Moscow, 1922 – Cover Design by Marc Chagall

Shtrom, Choydesh Heftn [Stream, monthly booklets], issue no. 2. Moscow: Shtrom, 1922. Yiddish. Cover design by Marc 
Chagall.
Shtrom, literary-artistic journal, containing poetry and prose by Peretz Markish, Der Nister (Pinchas Kahanowitz), David 
Hofstein, Naum Auslander (Nokhem Oyslender) and others. 
The journal was founded in Moskow by Yehezkel Dobrushin, Naum Auslander and Aron Kushnirov, all prominent poets 
in the Jewish art circles of Kiev. A total of six issues (in five booklets) were published between 1922 and 1924. At first, 
the journal aimed at publishing Yiddish modernist writers from all over the world, not only from Russia. Although it 
was not an official organ of a Soviet organization, Shtrom is considered as the first Soviet Yiddish literary periodical. 
80 pp, 25.5 cm. Good condition. Minor stains. Pen and pencil notations (small, not affecting text). Several leaves are detached. 
Dark stains, creases and minor tears to edges of cover; open tears to spine. Three holes punched near the spine, presumably for 
binding or tying with string.

Opening price: $500 

223. "טרויער", קובץ שירים מאת דוד הופשטיין – הוצאת "קולטור-ליגע" 
– קייב, 1922 – איורים מאת מארק שאגאל 

טרויער ]ֵאֶבל[, מאת דוד האפשטיין ]הופשטיין[. הוצאת "קולטור-ליגע", קייב, 1922. 
יידיש. איורים מאת מארק שאגל.

בשנים  אוקראינה  ביהודי  בפוגרומים  העוסק  הופשטיין  דוד  מאת  שירים  קובץ 
התפרסם  הקובץ  שאגאל.  מארק  מאת  איורים  בסדרת  מלווה   ;1917-1920
בתמיכת ה"וועד הציבורי היהודי לעזרת נפגעי המלחמה, הפרעות ואסונות הטבע" 
לטובת  ילכו  ממכירתו  ההכנסות  כי  בו  ומצוין  קאמ."(  געז.  איד.   – )"אידגעזקאס 

"הקולוניות היהודיות המורעבות". 
לפני  שאגאל  של  האחרונים  הפרויקטים  מן  היה  הופשטיין  של  שיריו  קובץ  איור 
תחושת  את  רק  לא  משקפים  שיצר  המודרניסטיים  האיורים  רוסיה.  את  עזיבתו 
בחייו  התהפוכות  את  במידת-מה  גם  אלא  הופשטיין  של  בשיריו  והשכול  החורבן 
לאמנות  הספר  בית  כמנהל  מתפקידו  לפרוש  תקופה  באותה  שנאלץ  שאגאל  של 

שהקים בוויטבסק.
קרעים  שביר.  נייר  טוב-בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   31 לוחות,   ]4[  + עמ'   ]1[  ,XXIII
וקרעים חסרים בשוליים )רובם קטנים(. אחד מלוחות האיורים מנותק. חותמת בגב 
דף השער )"Printed in U. S. S. R"(. כרוך בכריכה קשה, חדשה. בחזיתה מודבקת 
מרבית העטיפה הקדמית המקורית )השוליים קצוצים(. העטיפה האחורית חסרה. 

פתיחה: $1200

223. "Troyer", Poems by David Hofstein – Published by Kultur 
Lige – Kiev, 1922 – Illustrations by Marc Chagall 

Troyer [Sorrow], by David Hofstein. Kiev: Kultur Lige, 1922. Yiddish. 
Illustrations by Marc Chagall. 
A poetry cycle by David Hofstein dealing with the pogroms against 
Ukrainian Jews during the years 1917-1920; accompanied by a series 
of illustrations by Marc Chagall. The book was published with the 
support of the "Public Jewish Committee for Assisting Victims of 
War, Riots and Natural Disasters" and it states: "All profits go to the 
starving Jewish colonies". 
The illustration of Hofstein's cycle of poems was one of Chagall's last 
projects before leaving Russia. The modernist illustrations reflect not 
only the sense of destruction and sorrow in Hofstein's poems but also, 
to a certain extent, the upheavals in the life of Chagall, who was 
forced at the time to retire from his position as director of the art 
school he had founded in Vitebsk. 
XXIII, [1] pp + [4] plates, approx. 31 cm. Good-fair condition. Brittle paper.  
Closed and open tears to edges (most of them small). One of the illustration 
plates is detached. Stamp on verso of the title page ("Printed in U.S.S.R."). 
New, hard cover, with most of the original front cover laid down (its margins 
are trimmed). Missing original back cover.

Opening price: $1200

223a

223b
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מורה  צייר,  גרפי,  אמן  פסל,   –  )Tchaikov או   Chaikov גם  נכתב  טשאיקאוו,  יידיש:   ;1888-1979( צ'ייקוב  מויסביץ  יוסף 
ותיאורטיקן יהודי יליד קייב. 

צ'ייקוב למד בפריז בשנים 1910-1914 ואף השתתף בתערוכת "סלון הסתיו" הפריזאית בשנת 1913. לאחר מלחמת העולם הראשונה 
שלאחר  ובשנים   – ילדים  ספרי  בעיקר   – ספרים  באיור  עסק  פיסול,  שיעורי  לימד  בקייב,  "קולטור-ליגע"  אגודת  מייסדי  עם  נמנה 
)ראו  "מלוכע פארלאג"  "סקולפטור" בהוצאת  בקייב את מאמרו  1921 פרסם  וכרזות תעמולה. בשנת  בעיצוב שלטים  גם  המהפכה, 
פריט 224(, הנחשב לחיבור הראשון ביידיש שעניינו אמנות הפיסול, ומתמקד בפיסול של האוונגרד הרוסי על זרמיו השונים, ובחלקו 
של הפסל והצייר היהודי בזרמים החדשים באמנות. בין השנים 1923-1930 לימד במוסקבה פיסול קוביסטי ברוח הפוטוריזם הרוסי, 
)Vkhutemas( – "סדנאות לטכניקה ולאמנות גבוהה" )לצדם של אלכסנדר רודצ'נקו ואל ליסיצקי(, ואף נתמנה לראש  ב"ְוחּוֶטָמא"ס" 

איגוד הפסלים הרוסיים.
במהלך עשרות השנים הבאות המשיך צ'ייקוב ליצור במגוון חומרים ובמגוון סגנונות אמנותיים, ועבודתו התרחקה מהסגנון שאפיין 
בקונסטרוקטיביזם  חלקו  את  כולם  מייצגים   ,1919-1923 השנים  בין  שנדפסו  שלפניכם,  והספרים  החוברות  דרכו.  בתחילת  אותה 
ובתנועת האוונגרד הרוסי, ומתעדים, למעשה, את יצירתו המוקדמת כאמן וכפסל קובו-פוטוריסטי. גם רוח התקופה ומאורעותיה 
ההיסטוריים – הפרעות, המלחמה והמהפכה – באים לידי ביטוי באיורים ובעיצוב כריכות ושערי הספרים )ראו, למשל, פריטים 227, 
229, 231, 232(, אך יחד עמה גם רוח החדשנות והתקווה, שאותה מבטאת, למשל, הדמות המופיעה על עטיפת כתב העת "באגינען" 
)יידיש: "שחר", "השכמה" או "התחלה" – ראו פריט 225(, התוקעת בשופר על רקע השמש הזורחת, גופה זקוף, שרירי, מצביע ופונה 

מזרחה, ופניה חצויים, ישנים וחדשים גם יחד. 

Joseph Moisevich Tchaikov (1888-1979; also 
spelled Chaikov) – a Jewish sculptor, graphic designer, 
painter and theoretician, born in Kiev. 
Tchaikov studied in Paris during the years 1910-1914 and 
participated in the Parisian Salon d'Automne exhibition 
in 1913. After World War I, he was one of the founders 
of Kultur Lige in Kiev, taught sculpture and illustrated 
books – mostly children's books – and in the years after 
the revolution, also designed propaganda banners and 
posters. In 1921, the Melukhe-farlag publishing house 
in Kiev published his treatise "Sculpture" (see item 224), 
which is considered the first Yiddish book on sculpture 
and focuses on avant-garde in sculpture and the place of 
sculpture in Jewish art. During the years 1923-1930 he 
taught cubist sculpture inspired by Russian futurism in 
Moscow, at the Vkhutemas – Higher Art and Technical 
Studios (alongside Alexander Rodchenko and El Lissitzky) 
and was also appointed the head of the union of Russian 
sculptors. 
During the next decades, Tchaikov continued to work in 
a variety of artistic styles and media, moving away from 
the style that characterized his early work. The booklets 
and books featured in this catalog, published between 
1919 and 1923, all represent his part in Constructivism 
and the Russian avant-garde movement and document his 
early works of art as a cubo-futurist artist and sculptor. 
Tchaikov's illustrations and cover designs are influenced by 
the spirit of the times and historical events – the pogroms, wars and revolution (see, for example, items 227, 229, 231, 
232); yet also show the spirit of innovation and hope. See for example, the figure depicted on the cover of the journal 
"Baginen" (Yiddish: "dawn", "awakening" or "beginning" – see item 225) which is blowing the Shofar on the backdrop 
of the rising sun, its body upright, muscular, pointing to the east and its face divided, combining old and new. 
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מאת  יהודית,  ואמנות  אוונגרדי  פיסול  על  מאמר   – "סקולפטור"   .224
יוסף צ'ייקוב – קייב, 1921 

 .1921 קייב,  פארלאג",  "מלוכע  הוצאת  צ'ייקוב.  יוסף  מאת  ]פיסול[,  סקולפטור 
יידיש. מסדרת "קליינע ביבליאטעק 'ליריק'". 

בזרמים האוונגרדיים באמנות הפיסול  צ'ייקוב, העוסק  יוסף  מאמר קצר, מאת 
ובמקומו של הפיסול באמנות היהודית; מלווה בתריסר לוחות תמונה המציגים 
הפיסול  באמנות  העוסק  ביידיש  הראשון  לספר  נחשב  זה  ספר  שונים.  פסלים 
 Tradition and Revolution, The Jewish Renaissance in Russian )ראו: 

Avant-Garde Art 1912-1928, עמ' 67(.

14, ]1[ עמ' + ]12[ לוחות, 12.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים )כתמים רבים על העטיפה(. 
קמטים וקרעים קלים בשולי העטיפה. 

פתיחה: $400 

224. "Skulptur" – A Treatise on Avant-Garde Sculpture and 
Jewish Art, by Joseph Tchaikov – Kiev, 1921

Skulptur [Sculpture], by Joseph Tchaikov. Kiev: Melukhe-farlag, 
1921. Yiddish. From the Kleine Bibliotek 'Lyric' series.
A short treatise by Joseph Tchaikov dealing with avant-garde 
sculpture and the place of sculpture in Jewish art; accompanied by 
twelve plates depicting various sculptures. This book is considered 
to be the first Yiddish book on sculpture (see: Tradition and 
Revolution, The Jewish Renaissance in Russian Avant-Garde Art 
1912-1928, p. 67). 
14, [1] pp + [12] plates, 12.5 cm. Good condition. Stains (many stains on the cover). Creases and small tears to edges of cover.

Opening price: $400 

יוסף  מאת  איורים   –  1919 קייב,   – ספרותי  ירחון  "באגינען",   .225
צ'ייקוב

באגינען, חודש זשורנאל, ערשטער בוך ]שחר, ירחון, חוברת ראשונה[, בעריכת 
"אלאוקראינישן  הוצאת  הלפנד[.  יעקב  חיים  של  ]פסבדונים  ליטוואק  א. 

ליטערארישן קאמיטעט, אידישע סעקציע", קייב, יוני 1919. יידיש.
עיצוב העטיפה, איור דף השער ואיורים נוספים בגוף הגיליון, מעשה ידי יוסף 

צ'ייקוב. 
דוד  מאת  ביקורת,  ומאמרי  תרגומים  מחזות,  ופרוזה,  שירה  קטעי  כולל  הגליון 
איוריו  לצד  ואחרים.  זינגר  יהושע  ישראל  אש,  שלום  קוויטקו,  לייב  הופשטיין, 
הבלגי  והפסל  הצייר  מאת  עבודות  של  תמונות  כמה  הגיליון  כולל  צ'ייקוב  של 

.) 1831-1905 ,Constantin Meunier( קונסטנטין מניה
ח.  עורך:  בבריה"מ",  יהודיים  "פרסומים  )ראו  נוספים  גיליונות  הופיעו  לא 

שמרוק, ירושלים תשכ"א. עמ' 341; פריט 3545(. 
125, ]1[ עמ' + ]5[ לוחות, 25 ס"מ. העטיפה האחורית חסרה. מצב טוב-בינוני. 
דפים.  כמה  בשולי  קרעים  מנותקים.  דפים  ושני  הקדמית  העטיפה  כתמים. 

חותמת-דיו בעמוד השער. כתמים, קרעים קלים ופגמים בעטיפה הקדמית. 

פתיחה: $400
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225. "Baginen", Literary Monthly – Kiev, 1919 – Illustrations by Joseph Tchaikov 

Baginen, Chodesh Zshurnal, Ershter Buch [Dawn, Monthly, First Booklet], edited by A. Litvak [pseudonym of Khayim 
Yankl Helfand]. Kiev: Aleukrainishen literarishen komitet, idishe sektsye, June 1919. Yiddish.
Cover design, the title page illustration and additional illustrations throughout the issue, all by Joseph Tchaikov. 
The issue contains passages of poetry and prose, plays, translations and critique by David Hofstein, Leib Kvitko, Sholem 
Asch, Israel Joshua Singer and others. Alongside Tchiakov's illustrations, the issue contains several pictures of works by 
Belgian painter and sculptor Constantin Meunier (1831-1905).
No other issues published (see: "Jewish Publications in the Soviet Union" [Hebrew], editor: C. Shmeruk. Jerusalem 1961. 
p. 341; item 3545). 
125, [1] pp + [5] plates, 25 cm. Lacking back cover. Good-fair condition. Stains. The front cover and two leaves are detached. Tears 
to edges of several leaves. Stamp on title page. Stains, small tears and blemishes to front cover. 

Opening price: $400

226. "דאס קעלבל", מאת מנדלי מו"ס – קייב, 1919 – איורים מאת יוסף צ'ייקוב 

דאס קעלבל ]הֵעֶגל[, מאת מנדלי מוכר ספרים. הוצאת "קיעווער פארלאג", קייב, תרע"ט ]1919[. יידיש. איורים מאת יוסף צ'ייקוב. 
פרק מתוך "ספר הבהמות" למנדלי מוכר ספרים – "דאס תוספות-יום-טוב-קעלבל" )עגלתו של תוספות יום-טוב(. בגוף הטקסט שבעה איורים 

מאת יוסף צ'ייקוב. איור נוסף מאת צ'ייקוב מופיע בעמוד השער ועל העטיפה הקדמית. 
סמל ההוצאה "קיעווער פארלאג", המופיע בעמוד הראשון ובעטיפה האחורית, עוצב בידי אל ליסיצקי. 

בשוליהם  משוקמים  קרעים  הדפים.  בשולי  קלים  קרעים  כתמים.  חתוכים.  לא  גיליונות  טוב-בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   22.5 X28.5 עמ',   16
השמאליים של כל הדפים. קמטים קלים. קו קפל אנכי בכל הדפים. פגמים בעטיפה. 

פתיחה: $1000

226. "Dos Kelbl" by Mendele Mocher Sforim – Kiev, 1919 – Illustrations by Joseph Tchaikov

Dos Kelbl [The Calf], by Mendele Mocher Sforim. Kiev: Kiyever Farlag, [1919]. Yiddish. Illustrations by Joseph Tchaikov.
A chapter from "Seyfer Habeheymes" (The Book of Beasts) by Mendele Mocher Sforim, with seven in-text illustrations 
by Joseph Tchaikov. An additional illustration by Tchaikov appears on the title page and on the front cover.
The logo of the Kiyever Farlag publishing house which appears on the first page and on the back cover was designed 
by El Lissitzky.
16 pp, approx. 28.5 X22.5 cm. Good-fair condition. Unopened pages. Stains. Small tears to edges of leaves. Restored tears to left 
edge of all leaves. Minor creases. Vertical fold line to all leaves. Blemishes to cover.

Opening price: $1000 
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"אין פייערדיקן דויער", מאסף לשירה מהפכנית – קייב, 1921 –   .227
עטיפה בעיצוב יוסף צ'ייקוב

נייער  דער  אין  ליריק  רעוואלוציאנערער  פון  זאמלונג  דויער,  פייערדיקן  אין 
היידיש  בשירת  מהפכנית  ליריקה  מאסף  הבוערת,  ]בתקופה  דיכטונג  יידישער 
קייב,  "מלוכע-פארלאג",  הוצאת  קורמן[.  ]עזרא  קארמאן  ע.  בעריכת  החדשה[, 

תרפ"א )1921(. יידיש. עטיפה בעיצוב יוסף צ'ייקוב.
מאסף לשירה מהפכנית ביידיש הכולל יצירות מאת פרץ מרקיש, לייב קוויטקו, 
משה קולבק, משה ברודרזון, קדיה מולודובסקי ואחרים. שמו של המאסף לקוח 
הופשטיין.  דוד  מאת  דויער"  פייערדיקן  "אין   – אותו  הפותח  השירים  ממחזור 

עטיפת החוברת עוצבה בידי יוסף צ'ייקוב. 
63, ]1[ עמ', 17 ס"מ. מצב טוב-בינוני. מספר גיליונות לא חתוכים. כתמי רטיבות 
ובפינה  בעטיפה  קטנים  נקבים  מנותקים.  דפים  שני  קמטים.  חלודה.  וכתמי 
התחתונה של כל אחד מהדפים. כתמים רבים ופגמים קלים בעטיפה. העטיפה 

רופפת. 

פתיחה: $300

227. "In Fayerdikn Doyer", Anthology of Revolutionary 
Poetry – Kiev, 1921 – Cover Design by Joseph Tchaikov

In fayerdikn doyer, zamlung fun revolutsionerer lyrik in der nayer 
yidisher dikhtung [In Fiery Duration: Collection of Revolutionary Lyric 
in New Yiddish Poetry], edited by E. [Ezra] Korman. Kiev: Melukhe-farlag, 1921. Yiddish. Cover design by Joseph Tchaikov.
An anthology of Yiddish revolutionary poetry with works by Peretz Markish, Leib Kvitko, Moyshe Kulbak, Moishe 
Broderzon, Kadia Molodowsky and others. The anthology's name is taken from its opening cycle of poems – "In 
Fayerdikn Doyer" by David Hofstein. Cover design by Joseph Tchaikov.
63, [1] pp, 17 cm. Good-fair condition. Several unopened pages. Dampstains and foxing. Creases. Two leaves are detached. 
Pinholes to cover and to the lower corner of each of the leaves. Numerous stains and minor blemishes to cover. Loose cover.

Opening price: $300 

228. "וואקאל-סיואיטע", חוברת תווים לשירי ילדים מאת י. ל. פרץ – 
קייב, 1921 – עטיפה בעיצוב יוסף צ'ייקוב

י. ל. פרץ, פאר שטימע מיט פיאנא  וואקאל-סיואיטע, צעהן קינדער-לידער פון 
פסנתר[,  בליווי  לשירה  פרץ  ל.  י.  מאת  שירי-ילדים  עשרה  ווקאלית,  ]סוויטה 
 .1921 קייב  "מלוכע-פארלאג",   / "קולטור-ליגע"  הוצאת  מילנער.  מ.  בעריכת 

יידיש. עטיפה בעיצוב יוסף צייקוב. 
חוברת תווים לשירי ילדים מאת יצחק לייב פרץ, בעריכת המלחין והמנצח משה 

מילנר )1886-1953(. על העטיפה איור צבעוני מאת יוסף צ'ייקוב.
30, ]2[ עמ', 34 ס"מ. מצב טוב. מספר קמטים וקרעים קלים בשוליים. החוברת 
כתמים  מעט  בדפים ובעטיפה.  השידוך  בנקודות  קרעים  עם  בסיכות,  משודכת 

בעטיפה האחורית. 

פתיחה: $500

228. "Vocal Suite", Sheet Music for Children's Songs by I. L. 
Peretz – Kiev, 1921 – Cover Design by Joseph Tchaikov

Vokal-syuite, tsen kinder-lider fun I. L. Perets, far shtime mit piano 
[Vocal Suite, Ten Children's Songs by I. L. Peretz, for Voice and 
Piano], edited by M. Millner. Kiev: Kultur Lige / Melukhe-farlag, 
1921. Yiddish. Cover design by Joseph Tchaikov.
Sheet music for children's songs by Isaac Leib Peretz (Yitskhok 
Leybush Peretz), edited by composer and conductor Moses Millner (1886-1953).
Color cover illustration by Joseph Tchaikov. 
30, [2] pp, 34 cm. Good condition. Several creases and small tears to edges. The booklet is stapled, with tears to leaves and cover 
around staples. Several stains on back cover.

Opening price: $500 
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229. שלוש חוברות שירה בהוצאת "קולטור-ליגע" – קייב, 
1922 – עטיפות בעיצוב יוסף צ'ייקוב

יידיש.   .1922 קייב,  "קולטור-ליגע".  בהוצאת  שירה  חוברות  שלוש 
עטיפות בעיצוב יוסף צ'ייקוב )על גבי שתיים מהן מופיעים איורים 

מעשה ידיו, חתומים בדפוס: "ט"(.
1. די קופע ]הֲעֵרָמה[, מאת פרץ מרקיש. פואמה המוקדשת לקרבנות 

הפוגרומים באוקראינה בשנים 1917-1920 )"פרעות פטליורה"(.
35, ]1[ עמ', 18 ס"מ.

"קליינע  הסדרה  )מתוך  רזניק  ליפא  מאת  ]קטיפה[,  סאמעט   .2
ביבליאטעק 'ליריק'"(.

39, ]1[ עמ', 18.5 ס"מ.
"קליינע  הסדרה  )מתוך  פינינברג  עזרא  מאת  ]נשימה[,  אטעם   .3

ביבליאטעק 'ליריק'"(.
31, ]1[ עמ', 19 ס"מ.

החוברות במצב טוב-בינוני. כתמים ופגמים קלים בגוף החוברות. 
סימונים בעט בחלק מהעמודים. רישומי בעלות בכל אחד מעמודי 
בחוברת  בשוליים.  קלים  וקרעים  כתמים  עם  העטיפות  השער. 
הראשונה – העטיפה הקדמית, העטיפה האחורית ושניים מהדפים 

מנותקים.  

פתיחה: $600

229. Three Poetry Booklets Published by Kultur 
Lige – Kiev, 1922 – Covers Designed by Joseph 
Tchaikov

Three poetry booklets published by Kultur Lige. Kiev, 
1922. Yiddish. Covers designed by Joseph Tchaikov (two 
covers feature illustrations by Tchaikov, signed in the 
plate with the Hebrew letter tet).
1. Di Kupe [The Pile], by Peretz Markish. A poem 
dedicated to the victims of the 1917-1920 pogroms in 
Ukraine ("the Petliura pogroms"). 
35, [1] pp, 18 cm.
2. Samet [Velvet], by Lipa Reznik (from the Kleine 
Bibliotek 'Lyric' series). 
39, [1] pp, 18.5 cm. 
3. Otem [Breath], by Ezra Feinenberg (from the Kleine 
Bibliotek 'Lyric' series). 
31, [1] pp, 19 cm.
Overall good-fair condition. Stains and minor blemishes 
throughout the booklets. Pen notations on some of the 
pages. Ownership inscriptions on each of the title pages. 
Stains and small tears to edges of covers. In the first booklet, 
the front cover, the back cover and two of the leaves are 
detached. 

Opening price: $600 

229



אוונגרד  |  43

ברלין,   – מרקיש  פרץ  מאת  האן",  גאלאגאנער  "דער   .230
1922 – איורים מאת יוסף צ'ייקוב 

דער גאלאגאנער האן ]התרנגול הרברבן[, מאת פרץ מרקיש. הוצאת 
"כלל", ברלין, תרפ"ג, 1922. יידיש. 

צ'ייקוב  יוסף  ילדים מאת פרץ מרקיש, מלווה באיורים מאת  ספר 
– איורים בשחור-לבן בגוף החוברת ואיור צבעוני על-גבי העטיפה 

הקדמית. 
30 עמ', 31 ס"מ. מצב טוב. קמטים וקרעים קלים בשולי דפים. מעט 
בשדרה  קרעים  בעטיפה.  וקמטים  כתמים  החוברת.  בגוף  כתמים 

ובשולי העטיפה, ובהם קרעים חסרים )ללא פגיעה באיור(. 

פתיחה: $1000

230. "Der Galaganer Hon", by Peretz Markish – 
Berlin, 1922 – Illustrations by Joseph Tchaikov

Der Galaganer Hon [The Boastful Rooster], by Peretz 
Markish. Berlin: Klal, 1922. Yiddish.
Children's tale by Peretz Markish. Illustrated by Joseph 
Tchaikov – black and white in-text illustrations and a 
large, color illustration on the front cover.
30 pp, 31 cm. Good condition. Creases and small tears to 
edges of leaves. A few stains throughout the booklet. Stains 
and creases to cover. Tears to spine and to edges of cover, 
including open tears (not affecting the illustration).

Opening price: $1000

231. "1919", מאת לייב קוויטקו – ברלין, 1923 – עטיפה בעיצוב יוסף צ'ייקוב

1919, מאת ל. קוויטקא ]לייב קוויטקו[. הוצאת "אידישער ליטערארישער פארלאג", ברלין, 
1923. יידיש. עטיפה בעיצוב יוסף צ'ייקוב. 

ספר שירה מאת לייב קוויטקו העוסק בפוגרומים ביהודי אוקראינה שהתחוללו במהלך 
מלחמת האזרחים הרוסית, ובייחוד במהלך שנת 1919 )"פרעות פטליורה"(. על העטיפה 

הקדמית איור מעשה ידי יוסף צ'ייקוב. 
לייב קוויטקו )1890-1952(, משורר, סופר ועורך, מחשובי היוצרים לילדים בשפה היידית 
בפקודת  נרצח   1952 ובשנת  האנטי-פשיסטי  היהודי  בוועד  חבר  היה  המועצות.  בברית 

סטלין עם יתר הרוגי המלכות בברית המועצות.
על העטיפה ובשולי הדפים.  בעיקר  טוב. כתמי חלודה,  ס"מ. מצב   19 דף,   ]2[ עמ',   163
שני הדפים האחרונים לא נחתכו בשוליהם העליונים. קרע באחד הדפים. קרעים בשולי 

העטיפה ובשדרה. 

פתיחה: $300 
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232. "In Shturem fun Geshikhte", by David Koigen 
– Berlin, 1923 – Cover Design by Joseph Tchaikov

In shturem fun geshikhte, aroysgerisene bletlakh 
fun tog-bukh, 1914-1921 [In the whirlwind of history, 
pages wrested from a diary, 1914-1921], by David 
Koigen. Translated from German: Z. Kalmanovitsh [Zelig 
Kalmanovičs]. Berlin: Idisher literarisher farlag, 1923. 
Yiddish. Cover design by Joseph Tchaikov. 
Excerpts from the diary of David Koigen, documenting, 
firsthand, the events that took place in Eastern Europe 
during the years 1914-1921: the outbreak of World War 
I, the October Revolution and the Russian Civil War, the 
pogroms against the Jews of Ukraine and the author's 
escape from USSR after the conquest of Ukraine. Front 
cover illustration by Joseph Tchaikov. 
David Koigen (1879-1933), a philosopher and sociologist, 
was born to a Jewish-Hassidic family in the Volhynian 
Governorate (today in Ukraine). In 1896, he left home to 
study in several European cities – Paris, Bern, Zurich and 
Munich, finally settling in Berlin. During this period, he 
wrote his most important works. In 1912, he returned 
to Russia and started teaching at the St. Petersburg 
University. After the collapse of the Tsarist rule he 
founded an institute for study of the Russian revolution. 
In 1918 he decided to leave Russia and immigrated to 
Kiev and in 1921, after the city fell to the Red Army, he 
fled the USSR and returned to Berlin, where he died. 
This is the first edition of the composition, which was 
published approximately two years before the German 
original. 
247, [1] pp, approx. 18.5 cm. Good condition. Minor stains 
and a few tears. Stamps on the first pages and on the last 
one. The last gathering is loose. Hard cover, with the original 
paper cover laid down. Minor blemishes to cover edges.

Opening price: $300 

232. "אין שטורעם פון געשיכטע", מאת דוד קויגן – ברלין, 
1923 – עטיפה בעיצוב יוסף צ'ייקוב 

פון  בלעטלאך  ארויסגעריסענע  געשיכטע,  פון  שטורעם  אין 
מתוך  תלושים  דפים  ההיסטוריה,  ]בסער   1914-1921 טאג-בוך, 
ז'  מגרמנית:  תרגום  ]קויגן[.  קאיגען  דוד  מאת   ,]1914-1921 יומן, 
קאלמאנאוויטש ]זליג קלמנוביץ'[. הוצאת "יידישער ליטערארישער 

פארלאג", ברלין, 1923. יידיש. עטיפה בעיצוב יוסף צ'ייקוב.
ממקור  המתעדים  קויגן,  דוד  של  הפרטי  יומנו  מתוך  קטעים 
השנים  בין  אירופה  במזרח  ההיסטוריים  המאורעות  את  ראשון 
אוקטובר  מהפכת  הראשונה,  העולם  מלחמת  פרוץ   :1914-1921
וכן  אוקראינה  ביהודי  הפוגרומים  ברוסיה,  האזרחים  ומלחמת 
בריחתו של המחבר מברית המועצות לאחר כיבוש אוקראינה. על 

העטיפה הקדמית איור מעשה ידי יוסף צ'ייקוב. 
דוד קויגן )1879-1933(, פילוסוף וסוציולוג, נולד למשפחה יהודית-
חסידית במחוז ווהלין )כיום באוקראינה(. בשנת 1896 עזב את ביתו 
ללימודים בכמה ערים אירופיות – פריז, ברן, ציריך ומינכן, ולבסוף 
ביותר.  זו כתב את עבודותיו החשובות  השתקע בברלין. בתקופה 
בשנת 1912 חזר לרוסיה והחל ללמד באוניברסיטת סנקט פטרבורג, 
המהפכה.  לחקר  מכון  בעיר  ייסד  הצארי  השלטון  הפלת  ולאחר 
 ,1921 ובשנת  לקייב  והיגר  רוסיה  את  לעזוב  החליט   1918 בשנת 
לאחר שנפלה העיר בידי הצבא האדום, נמלט מברית המועצות ושב 

לברלין, שם נפטר. 
לפנינו המהדורה הראשונה של החיבור, שראתה אור כשנתיים לפני 

שנדפס החיבור בשפת המקור – גרמנית.
ומעט  קלים  כתמים  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   18.5 עמ',   ]1[  ,247
האחרון.  ובעמוד  הראשונים  בעמודים  חותמות-דיו  קרעים. 
הקונטרס האחרון רופף. כריכה קשה עליה מודבקת עטיפת הנייר 

המקורית. פגמים קלים בשולי הכריכה.

פתיחה: $300

231. "1919", by Leib Kvitko – Berlin, 1923 – Cover 
Design by Joseph Tchaikov 

1919, by L. [Leib] Kvitko. Berlin: Idisher literarisher 
farlag, 1923. Yiddish. Cover design by Joseph Tchaikov.
A volume of poetry by Leib Kvitko dealing with the 
pogroms in Ukraine during the Russian Civil War, 
especially in 1919 ("the Petliura pogroms"). Front cover 
illustration by Joseph Tchaikov. 
Leib Kvitko (1890-1952), a poet, writer and editor, one 
of the most prominent Yiddish children's authors in the 
Soviet Union and a member of the Jewish Anti-Fascist 
Committee. He was executed in 1952, by Stalin's orders, 
on what is known as The Night of the Murdered Poets.
163 pp, [2] leaves, 19 cm. Good condition. Foxing, mostly to 
cover and margins of leaves. The two last leaves' upper edges 
are unopened. Tear to one of the leaves. Tears to edges of 
cover and spine.

Opening price: $300 
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 – סידילקובסקי  ציון  בן  מאת  לילדים  מעשייה  רעטאך",  "דער   .233
אודסה, 1921 – איורים מאת יעקב אפטר

דער רעטאך ]הצנון[. עיבוד: בן-ציון סידילקאווסקי ]סידילקובסקי[. חוברת מס' 
1 בסדרה "פארנ קליינעמ אוילעמ" ]לילדים קטנים[. הוצאת "אלאוקראאינישער 

מלוכע-פארלאג, אידסעקציע", אודסה, 1921. יידיש. איורים מאת יעקב אפטר. 
מעשייה לילדים, מלווה באיורים מאת יעקב אפטר. סיפור על סבא המנסה לשלוף 
הסבתא,  לעזרתו  מתגייסים  זה  אחר  בזה  ביתו.  בגינת  שצמח  צנון  מהאדמה 
הנכדה, הכלב, החתול והעכבר, ורק כשכולם מושכים בצנון יחדיו, הם מצליחים 

להוציאו מן האדמה ולהכינו לכבוד השבת. 
שהתפרסמה   )Репка( "הלפת"  בשם  רוסית  מעשייה  על  מבוססת  המעשייה 
לראשונה בשנת 1863 בקובץ "מעשיות רוסיות" של הסופר אלכסנדר ָאָפָנאסייב. 
עיבודים; המוכר  למגוון  וזכתה  ָאָפָנאסייב תורגמה לשפות רבות  המעשייה של 

שבהם לקוראי העברית הוא עיבודו של לוין-קיפניס – "אליעזר והגזר". 
יהודי מסורתי  חינוך  קיבל  אוקראינה,  יליד   ,)1899-1941( יעקב אפטר  המאייר, 
ובשנים 1915-1918 למד בבית הספר לאמנויות באודסה. בראשית שנות ה-20 
עסק באיור ספרים בעברית וביידיש והיה חלק מקבוצת אמנים יהודים )"חבורת 
"אמנות"  הוצאת  של  גמליאל"  "ספריית  מספרי  כמה  יחדיו  שאיירו  ציירים"( 
באודסה. בשנת 1941 נפל בקרב על מוסקבה )ראו: אילה גורדון, "איורים עבריים 

– הספר העברי המאויר לילדים", תל-אביב, 2005. עמ' 169(. 
]6[ דף, 22.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמי רטיבות בשולי הדפים. הדפים מנותקים 

זה מזה ומן העטיפה. כתמים, קרעים ופגמים קלים בעטיפה. 
 .OCLC-עותק אחד בלבד מופיע ב

פתיחה: $800 

233. "Der Retakh", a Tale for Children by Ben-Tsion Sidilkovski – Odessa, 1921 – Illustrations by Ya'akov Apter

The illustrator, Ya'akov Apter (1899-1941), born in 
Ukraine, received traditional Jewish education and 
during the years 1915-1918 studied at the Odessa 
School of Arts. During the early 1920s, he worked as an 
illustrator of Hebrew and Yiddish books and was part 
of a group of Jewish artists ("The Group of Painters") 
who together illustrated several books of the "Gamliel 
Library" of the Omanut publishing house in Odessa. In 
1941, he was killed during the Battle of Moscow (see: 
Ayala Gordon, "Hebrew Illustrations – The Hebrew 
Illustrated Book for Children" [Hebrew], Tel Aviv, 2005. 
p. 169).
[6] leaves, approx. 22.5 cm. Good condition. Dampstains to 
margins. The leaves are detached from each other and from 
the cover. Stains, tears and minor blemishes to cover. 
Only one copy in OCLC.

Opening price: $800

Der Retakh [The Radish]. Adaptation: Ben-Tsion 
Sidilkovski. Booklet no. 1 of the series "Farn kleynem 
oylem" [For Little Children]. Odessa: Aleukrayinisher 
Melukhe-farlag, Yidsektsye, 1921. Yiddish. Illustrations 
by Ya'akov Apter.
A tale for children, illustrated by Ya'akov Apter. A story 
about a grandfather trying to pull up a radish he had 
planted in his garden. Successively, more people are 
recruited to help: the grandmother, the granddaughter, 
the dog, the cat and the mouse, and only together, they 
succeed in pulling it up and preparing it for the Sabbath.
The tale is based on a Russian tale titled "The Giant 
Turnip" (Репка) which was first published in 1863 in 
Alexander Afanasyev's Russian Fairy Tales (Народные 
русские сказки). The tale was translated into many 
languages and adapted repeatedly; Hebrew-readers 
are most familiar with the adaptation by Levin Kipnis, 
"Eliezer VeHagezer" (Eliezer and the Carrot).
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אל )אליעזר לזר מרקוביץ'( ליסיצקי )1890-1941(, אמן יהודי-רוסי, מעצב, צלם, מורה, טיפוגרף ואדריכל, מהבולטים 
והחשובים בתנועת האוונגרד הרוסי.

ולפיתוח  לגיבוש   ,)255-257 פריטים  )ראו  קזימיר מלביץ'  וידידו  מורו  יחד עם  ליסיצקי, אדריכל בהכשרתו המקצועית, תרם רבות, 
תנועת הסופרמטיזם – אמנות מופשטת בסגנון גיאומטרי, עיצב ספרים רבים וכתבי עת, תערוכות ופרסומי תעמולה עבור המשטר 

הקומוניסטי ברוסיה והשפיע על תנועות הבאוהאוס והקונסטרוקטיביזם באירופה. 
בראשית דרכו גילה ליסיצקי עניין רב בתרבות היהודית ורבות מעבודותיו שילבו מוטיבים יהודיים )בשנים 1915-1916 אף לקח חלק 
במשלחת האתנוגרפית בראשות ש. אנ-סקי בתחום המושב(. מתוך רצון לקדם את התרבות היהודית ברוסיה שלאחר המהפכה, עסק, 
בין היתר, בעיצוב ובאיור ספרי ילדים ביידיש, ואף הוציא תחת ידיו כמה ספרי ילדים הנחשבים ליצירות מופת חלוציות מבחינה גרפית 
וכן ספרי ילדים נוספים שאייר, פריטים 237  וטיפוגרפית )ראו למשל, שורה של ספרי ילדים שאייר בשנת 1919, פריטים 234-236 

ו-241(. עם זאת, כעבור מספר שנים עזב את הנושאים היהודיים לטובת פיתוח שפה אמנותית מופשטת יותר ואוניברסאלית.
בשנת 1921 עבר ליסיצקי לגרמניה, שם שימש כנציגּה התרבותי של רוסיה, עסק ביצירת קשרים בין אמנים רוסים וגרמנים, בכתיבת 
מאמרים, והמשיך לעסוק בעיצוב ספרים וכתבי עת; שם גם יצר כמה מעבודותיו הידועות בתחום הספר, ביניהן גליונות כתב העת 
וראו גם פריט 249( וספר שיריו של המשורר  )ראו פריט 244,  יחד עם הסופר איליה ארנבורג  "Veshch/Gegenstand/Objet" שייסד 

ולדימיר מאיאקובסקי, "למען הקול" )ראו פריט 245 וראו גם פריט 250(. 
ליסיצקי, אשר ראה בספר חפץ אלמותי, "מונומנט של העתיד" כהגדרתו, דאג להשתמש במדיום זה גם ככלי להפצת בשורות האוונגרד 
ותפישתו האמנותית, ועל כך מעיד מגוון הספרים שבעיצובם, בהפקתם או באיורם לקח חלק – החל בספרי ילדים וספרי שירה )ראו 

פריטים 242 ו-243( וכלה בקטלוגים, מדריכים וספרי מחקר )ראו פריטים 246 ו-248(.
ליסיצקי נפטר במוסקבה בגיל 51. בשנותיו האחרונות הוקדשה עבודתו האמנותית בעיקר לתעמולה סובייטית, אך נראה כי אותה 
השקפת עולם ליוותה את יצירתו לכל אורך חייו, השקפה המאמינה ביצירה ממוקדת-מטרה )Zielbewußte Schaffen, כלשון המונח 

שטבע בגרמנית( ובכוחה של האמנות להשפיע ולהביא לשינוי.

El (Eliezer Lazar Markovich) Lissitzky (1890-1941), a Jewish-Russian artist, designer, photographer, 
teacher, typographer and architect, one of the most prominent and important members of the Russian avant-garde. 
Lissitzky, an architect by training, contributed much, together with his teacher and friend Kazimir Malevich (see items 255-
257), to the conceptualization and development of the Suprematism movement – the abstract art focused on geometric 
forms. He also designed numerous books and journals, exhibitions, and propaganda posters for the communist regime 
in Russia and influenced the Bauhaus and Constructivist movements in Europe. In his early days, Lissitzky showed much 
interest in the Jewish culture and many of his works integrated Jewish motifs (during the years 1915-1916, he took part 
in the ethnographic expedition headed by S. An-sky to various Jewish settlements). Wanting to promote Jewish culture 
in Russia after the revolution, he became engaged in designing and illustrating Yiddish children's books, creating several 
children's books which are considered pioneering masterpieces due to their graphics and typography (see for example, 
the series of children's book he illustrated in 1919, items 234-236, as well as additional children's books he illustrated, 
items 237, 241). However, several years later, he abandoned the Jewish motifs in favor of developing a more abstract and 
universal artistic language. 
In 1921, Lissitzky moved to Germany, where he served as the Russian cultural ambassador, engaged in forming connections 
between Russian and German artists and continued to design books and journals; there he also created some of his most 
well-known works in the field of book design, including the issues of the journal "Veshch/Gegenstand/Objet", which 
he founded together with the writer Ilya Ehrenburh (see item 244 and item 249) and a volume of poetry by Vladimir 
Mayakovsky (see item 245 and item 250). 
Lissitzky, who perceived books as immortal artifacts, "monuments of the future" by his definition, used the medium as a 
tool for spreading the messages of avant-garde and his artistic perception, as indicated by the variety of books in whose 
design, production or illustration he took part – beginning with children's books and books of poetry (see items 242 and 
243) and ending with catalogs, guidebooks and research books (see items 246 and 248).
Lissitzky died in Moscow at the age of 51. In his final years, his artistic work was dedicated mainly to soviet propaganda; 
yet it seems that the same worldview accompanied his works throughout his life – the belief in goal-oriented creation 
(Zielbewußte Schaffen, the German term he coined) and the power of art to influence and bring about change. 



אוונגרד  |  47

234. "דער בער", מסדרת ספרי הילדים "קינדער-גארטן" – 
קייב-סנקט פטרבורג, 1919 – איורים מאת אל ליסיצקי 

הוצאת  רסקין[.  ]בנציון  ציון  בן  פעטער  מאת  ]הדוב[,  בער  דער 
"אידישער פאלקס-פארלאג", קייב-סנקט פטרבורג, תרע"ט ]1919[. 

מסדרת הספרים "קינדער-גארטן" )גן ילדים(. יידיש. 
מעשיה לילדים, מלווה איורים מאת אל ליסיצקי. 

ליסיצקי ובנציון רסקין על חוזה עם בית  באפריל 1919 חתמו אל 
למכור  בקייב, ובו התחייבו  "אידישער פאלקס-פארלאג"  ההוצאה 
לילדים תחת  מאוירים  יידיש  ספרי  אחד-עשר  על  הזכויות  את  לו 
הכותרת הכללית "קינדער-גארטן". לפי החוזה, עליו חתמו כנראה 
כלכלית, היה עליהם לבצע את אחד-עשר הספרים  מתוך מצוקה 
תוך כחמישה חודשים בלבד. בסופו של דבר רק שלושה ספרים ראו 
אור כמתוכנן: "דער בער" )הדוב(, "די הון, װָאס הָאט געװָאלט הָאבן 
ַא קַאם" )התרנגולת שרצתה מסרק( ו"דער מילנער, די מילנערין און 
די מילשטיינער" )הטוחן, הטוחנת ואבני הרחיים(. באותה עת חזר 
ליסיצקי לוויטבסק, ללמד אדריכלות, ציור ואמנויות גרפיות בבית 
 Tradition and ראו:  שאגאל.  מארק  של  בניהולו  לאמנות  הספר 
Revolution, The Jewish Renaissance in Russian Avant-

Garde Art 1912-1928, עמ' 118. 

הראשון  בעמוד  בעט  רישומים  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 עמ',   ]2[  ,10
וחותמות-דיו בשלושה עמודים. מעט כתמים קלים. קמטים קלים 

וקרעים מזעריים בשוליים. דפים רופפים. כריכת קרטון חלקה. 

פתיחה: $2500

234. "Der Ber", from the "Kinder-Garten" Series 
of Children's Books – Kiev-St. Petersburg, 1919 – 
Illustrations by El Lissitzky

Der Ber [The Bear], by Feter Ben Zion [Benzion Raskin]. 
Kiev-St. Petersburg: Yiddisher Folks-Farlag, [1919]. From 
the "Kinder-Garten" series of children's books. Yiddish.
A tale for children, illustrated by El Lissitzky.
In April 1919, El Lissitzky and Benzion Raskin signed 
a contract with the Yiddisher Folks-Farlag publishing 
house in Kiev, in which they committed themselves 
to selling it the rights for eleven Yiddish illustrated 
children's books under the general title "Kinder-
Garten". According to the contract, which they most 
probably signed due to financial distress, they had to 
accomplish the eleven books in about five months. 
Eventually, only three books were published as planned: 
"Der Ber" [The Bear], "Di Hun vos hot Gevolt hoben a 
Kam" [The Hen that Wanted a Comb], and "Der Milner, 
di Milnerin un di Milshtayner" [The Miller, the Milleress 
and the Millstones]. At the same time, Lissitzky returned 
to Vitebsk, to teach architecture, painting and graphic 
arts at the school of art managed by Marc Chagall. See: 
Tradition and Revolution, The Jewish Renaissance in 
Russian Avant-Garde Art 1912-1928, p. 118.
10, [2] pp, 19.5 cm. Good condition. Pen notations on the 
first page and stamps on three pages. Several minor stains. 
Minor creases and very small tears to margins. Loose leaves. 
Blank cardboard binding.

Opening price: $2500

234a234b
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מסדרת  קַאם",  ַא  הָאבן  געװָאלט  הָאט  װָאס  הון,  "די   .235
פטרבורג,  קייב-סנקט   – "קינדער-גארטן"  הילדים  ספרי 

1919 – איורים מאת אל ליסיצקי 

שרצתה  ]התרנגולת  קַאם  ַא  הָאבן  געװָאלט  הָאט  װָאס  הון,  די 
"אידישער  הוצאת  רסקין[.  ]בנציון  בנציון  פעטער  מאת  מסרק[, 
פאלקס-פארלאג", קייב-סנקט פטרבורג, ]1919[. מסדרת הספרים 

"קינדער-גארטן" )גן ילדים(. יידיש.
משלושת  אחד  ליסיצקי.  אל  מאת  איורים  מלווה  לילדים,  מעשיה 
בהוצאת  אור  שראו  "קינדער-גארטן"  מסדרת  הילדים  ספרי 

"אידישער פאלקס-פארלאג" בשנת 1919 )ראו פריט קודם(. 
11 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. נקב תילוע קטן בכל  X15 ,'14 עמ

הדפים. קמטים קלים. קרעים מזעריים בשולי כמה דפים. 
השמאלית  בפינה  מופיעה  )חתימתו  כהנא  אוריאל  אוסף  מקור: 

העליונה של העטיפה הקדמית(.

פתיחה: $3000

235. "Di Hun vos hot Gevolt Hoben a Kam", from the 
"Kinder-Garten" Series of Children's Books – Kiev-
St. Petersburg, 1919 – Illustrations by El Lissitzky

Di Hun vos hot Gevolt hoben a Kam [The Hen who 
Wanted a Comb], by Feter Ben Zion [Benzion Raskin]. 
Kiev-St. Petersburg: Yiddisher Folks-Farlag, [1919]. From 
the "Kinder-Garten" Series of Children's Books. Yiddish.
A tale for children, accompanied by illustrations by 
El Lissitzky. One of the three children's books of the 
"Kinder-Garten" series which were published by 
Yiddisher Folks-Farlag in 1919 (see previous item). 
14 pp, approx. 15 X11 cm. Good condition. Stains. Small 
wormhole in all the leaves. Minor creases. Very small tears to 
the edges of several leaves. 
Provenance: The Uriel Kahana Collection (his signature 
appears on the upper left corner of the front cover).

Opening price: $3000 
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קייב-סנקט   – לייב  מאני  מאת  כוואט",  צינגל  "אינגל   .236
אל  מאת  איורים   – ראשונה  מהדורה   –  1919 פטרבורג, 

ליסיצקי

לייב  ]מנחם  לייב  מאני  מאת  השובב[,  ]הילד  כוואט  צינגל  אינגל 
קייב-סנקט  פאלקס-פארלאג",  "אידישער  הוצאת  בראהינסקי[. 

פטרבורג, ]1919[. יידיש. מהדורה ראשונה. 
מעשייה מחורזת לילדים מאת משורר היידיש מאני לייב – סיפורו 
לעיירה  הראשון  החורף  שלג  את  להביא  המצליח  שובב  ילד  של 
באיורים  מלווה  המעשייה  ממנה.  לחלוף  מסרב  שהסתיו  יהודית 
בשחור-לבן מאת אל ליסיצקי. על העטיפה הקדמית איור צבעוני 

נאה מאת ליסיצקי. 
)הסיכות  מזה  זה  מנותקים  הדפים  טוב.  מצב  ס"מ.   26 עמ',   ]12[
חסרות(. חותמות-דיו בכמה דפים. כתמים )הדפים נקיים ברובם(. 
חסרים  חלקם  העטיפה,  בשולי  קרעים  השדרה.  לאורך  קרעים 

וחלקם משוקמים. 
הימנית  בפינה  מופיעה  )חתימתו  כהנא  אוריאל  אוסף  מקור: 

העליונה של העטיפה הקדמית(.

פתיחה: $5000

236. "Yingl Tsingl Khvat", by Mani Leib – Kiev-St. 
Petersburg, 1919 – First Edition – Illustrations by 
El Lissitzky

Yingl Tsingl Khvat [The Mischievous Boy], by Mani 
Leib [Menachem Leib Brahinsky]. Kiev-St. Petersburg: 
Yiddisher Folks-Farlag, [1919]. Yiddish. First edition.
Rhymed tale for children by the Yiddish poet Mani Leib – 
the story of a mischievous boy who succeeds in bringing 
the first snow of winter to a Jewish town where autumn 
lingers. The tale is accompanied by black-and-white 
illustrations by El Lissitzky. Color illustration by Lissitzky 
on front cover.
[12] pp, 26 cm. Good condition. The leaves are detached 
from each other (lacking staples). Stamps on several leaves. 
Stains (the leaves are mostly clean). Tears along the spine. 
Tears to edges of cover, some open and some restored.
Provenance: The Uriel Kahana Collection (his signature 
appears on the upper right corner of the front cover).

Opening price: $5000 
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 –  1922 ורשה,   – רסקין  בנציון  מאת  תיישים",  "ארבעה   .238
איורים מאת אוריאל כהנא 

ארבעה ְּתָיִׁשים. ִסֵּפר בנציון רסקין, ִצֵיר אוריאל כהנא. הוצאת "תרבות", 
פולניה ]ורשה[, 5683 )1922(.

סיפור לילדים, מלווה איורים מאת אוריאל כהנא. על העטיפה האחורית 
זו  הערה  כהנא".  אוריאל  לדפוס  "תקן  ההערה  נדפסה  החוברת  של 

נשמטה מעותקים אחרים של החוברת. 
עסק  קייב.  יליד  ואדריכל,  מעצב  צייר,   ,)1903-1965( כהנא  אוריאל 
בהיותו  אור  ראו  תיישים"  "ארבעה  לסיפור  ואיוריו  צעיר  מגיל  בציור 
בן 19 בלבד. בשנת 1923 עלה לארץ ישראל עם משפחתו שהתיישבה 
בתל-אביב. בשנת 1925 הוצגה סדרת עבודותיו "ציורי אגדה" בתערוכה 
הרביעית של אגודת האמנים העברית במגדל דוד ובשנת 1931 הוצגו 
כך,  על  נוסף  תל-אביב.  במוזיאון  ישראל  ארץ  אמני  בתערוכת  ציוריו 
וכרזות,  ספר  תווי  סמלילים,  בעיצוב  מסחריות,  בעבודות  כהנא  עסק 
נסע   1925 בשנת  ותלבושות.  תפאורה  במה,  ובעיצוב  פנים  בעיצוב 
לאיטליה ללמוד אדריכלות בבית הספר הממלכתי הגבוה לאדריכלות 
ברומא והמשיך את לימודיו בפראג. בשנת 1928 שב לארץ וקיווה לסיים 
את לימודיו בטכניון, אך הנהלת המוסד לא הכירה בלימודיו הקודמים 
מחו"ל, ואת לימודיו סיים באופן רשמי רק בשנת 1933, באוניברסיטת 
לונדון, שם הוסמך לאדריכלות בבית הספר הגבוה לאדריכלות ולבניין 
ערים. כהנא עבד אצל האדריכל פרופ' אלכסנדר ברוואלד, אצל המהנדס 
הנס סובלזון בחיפה, ואצל האדריכל אריך מנדלסון בירושלים, ומאוחר 
יותר פתח משרד עצמאי בתל-אביב. הוא עבד כמהנדס בבניית תחנות 
בחדרה  הבריטי  בצבא  וכמהנדס  ה"טיגרט"  הבריטיות,  המשטרה 
ובלבנון. בראשית שנות ה-60 תכנן את בית שלום עליכם בתל-אביב 
)אשתו, תמרה ברקוביץ, היתה בתו היחידה של הסופר והמתרגם יצחק 

דב ברקוביץ ונכדתו של שלום עליכם(. 
רובם  הספר ובעטיפה,  בדפי  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   21 X26 עמ',   20
קלים. חותמות דיו בצדה הפנימי של העטיפה הקדמית, בעמוד השער 

ובעמוד האחרון. קרעים ופגמים קלים בעטיפה, בעיקר בשוליים. 

פתיחה: $1000

 – רסקין  בנציון  מאת  הרחים",  ואבני  הטוחנת  "הטוחן,   .237
ורשה, 1922 – איורים מאת אל ליסיצקי 

הטוחן, הטוחנת ואבני ָהֵרַחִים, ִסֵּפר בנציון רסקין, ִצֵיר אליעזר ליסיצקי. 
הוצאת "תרבות", פולניה ]ורשה[, 5683 )1922(.

מעשיה לילדים, מלווה באיורים מאת אל ליסיצקי. 
זה  מנותקים  הדפים  חסרה.  החוברת  עטיפת  ס"מ.   21 עמ',   ]1[  ,15
מזה )הסיכות חסרות(. מצב טוב-בינוני. כתמים. קמטים קלים. קרעים 

וקרעים חסרים קלים. נקבי תילוע קטנים. 

פתיחה: $400 

237. "The Miller, the Milleress and the Millstones", by 
Benzion Raskin – Warsaw, 1922 – Illustrations by El 
Lissitzky

The Miller, the Milleress and the Millstones, by Benzion 
Raskin, illustrated by Eliezer Lissitzky. Poland [Warsaw]: 
Tarbut, 5683 (1922).
A tale for children, illustrated by El Lissitzky.
15, [1] pp, 21 cm. Missing cover. The leaves are detached from 
each other (lacking staples). Good-fair condition. Stains. Minor 
creases. Tears and small open tears. Minor worming.

Opening price: $400 
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238. "Four Billy Goats", by Benzion Raskin – Warsaw, 1922 – Illustrations by Uriel Kahana

Arba'ah Teyashim [Four Billy Goats], by Benzion Raskin, illustrated by Uriel Kahana. Poland [Warsaw]: Tarbut, 
5683 (1922).
A children's story illustrated by Uriel Kahana. Printed on the back cover: "Prepared for print by Uriel Kahana" 
(Hebrew). This comment was omitted from other copies of the book. 
Uriel Kahana (1903-1965), painter, designer and architect, born in Kiev. He started painting at a young age 
and his illustrations for the story "Four Billy Goats" were published when he was only 19 years old. In 1923 
he immigrated to Palestine with his family, and they settled in Tel Aviv. In 1925, his series of works "Fairy Tale 
Paintings" was exhibited at the fourth Hebrew Union of Artists exhibition in the Tower of David and in 1931, 
his paintings were displayed in the exhibition of Palestinian artists at the Tel Aviv museum. In addition, Kahana 
worked on commercial project, designing logos, bookplates and posters, and as an interior decorator and scenic 
designer. In 1925, he moved to Italy to study architecture in Rome and later continued his studies in Prague. In 
1928, he returned to Palestine, hoping to complete his studies at the Technion; however, the Technion did not 
recognize his previous studies abroad and it was only in 1933 that he finally graduated as an architect from the 
London University Bartlett School of Architecture. Kahana worked for the architect Alexander Baerwald, for 
the engineer Hans Sobelsohn in Haifa and for the architect Erich Mendelsohn in Jerusalem. Later, he opened 
an independent office in Tel Aviv. He took part in planning Tegart forts and worked as an engineer for the 
British army in Hadera and Lebanon. During the early 1960s he planned the Sholem Aleichem House in Tel Aviv 
(his wife, Tamara Berkowitz, was the only daughter of writer and translator Yitzchak Dov Berkowitz and the 
granddaughter of Sholem Aleichem).
20 pp, 26 X21 cm. Good condition. Stains on the leaves of the book and on the cover, mostly minor. Stamps on the inside 
front cover, the title page and the last page. Tears and minor blemishes to cover, mostly in the margins. 

Opening price: $1000 

238
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הטוחנת  "הטוחן,  לספרים  איורים  של  ניסיון  הדפסות  אוסף   .239
הספר  של  תרגום  טיוטת   / תיישים"  ו"ארבעה  הריחיים"  ואבני 
לדפוס  ההכנה  דפים מתהליך   / הריחיים"  ואבני  הטוחנת  "הטוחן, 
של הספר "די הון וואס האט געוואלט האבן א קאם" – איורים מאת 

אל ליסיצקי ואוריאל כהנא 

אוסף הדפסות ניסיון, דפי הכנה לדפוס וטיוטת תרגום לספרי ילדים מאת 
בנציון רסקין. איורים מאת אל )אליעזר( ליסיצקי ואוריאל כהנא. ]קייב, 1919 

/ ורשה, 1922[.
1. "דער מילנער, די מילנערין און די מילשטיינער" / "הטוחן, הטוחנת ואבני 

הריחיים":
· 31 הדפסות ניסיון )חלק ניכר מהן עותקים כפולים( של איורים מאת אל 
)"הטוחן,  מילשטיינער"  די  און  מילנערין  די  מילנער,  "דער  לספר  ליסיצקי 
הטוחנת ואבני הריחיים"( שיצא לאור בקייב בשנת 1919, בהוצאת "אידישער 

פאלקס-פארלאג". 
די  און  מילנערין  די  מילנער,  "דער  הספר  מן  דף  של  ניסיון  הדפסת   ·

מילשטיינער" )כולל טקסט( ובו תיקונים בטוש לאחד האיורים. 
נדפס הספר  )שבה  ילדים"  "גן  סדרת  ניסיון של סמליל  הדפסות  · שלוש 
"תרבות",  בהוצאת  העברית  במהדורתו  הריחיים"  ואבני  הטוחנת  "הטוחן, 
ביד  מעובדת  ההדפסות  מן  אחת  ליסיצקי.  אל  בעיצוב   ,)1922 ורשה, 

בתוספות צבע והדבקת נייר.
· ארבע כפולות עמודים )בתפזורת( המהוות את הספר "דער מילנער, די 
מילנערין און די מילשטיינער". אל כמה מן העמודים מוצמדות פתקיות עם 
תרגום חלקים מן הסיפור לעברית, תרגום שאינו זהה לגרסה העברית כפי 
שיצאה בדפוס. כפי הנראה, לפנינו טיוטה מתהליך התרגום של הספר בידי 
אותם  ותרגם  ביידיש  המוקדמים  ספריו  את  רסקין, שכתב  בנציון  הסופר, 

לעברית במו ידיו. 
2. "די הון וואס האט געוואלט האבן א קאם" )"התרנגולת שרצתה מסרק"(:

חמישה דפי טקסט מתהליך ההכנה לדפוס של הספר "די הון, וואס האט 
געוואלט האבן א קאם" ]הוצאת "אידישער פאלקס-פארלאג", קייב, 1919[, 
שאויר בידי אל ליסיצקי. על הדפים, הממוספרים 2, 4, 6, 10 ו-13, מודבקים 
הלא- הדפים  כלל  הם  הללו  הדפים  הספר.  מתוך  טקסט  עם  נייר  גזירי 
בפריסת הטקסט הסופית  עליהם  מופיע  והטקסט  מאוירים מתוך הספר, 
טיפוגרפיים קלים. חתומים  מופיעה בספר המודפס, בהבדלים  כפי שהיא 
פאלקס-פארלאג,  "אידישער  הספרים  הוצאת  של  דיו  בחותמות  בגבם 
קאאפעראטיווע געזעלשאפט". לצד החותמות כיתוב בכתב יד: "ליסיצקי, 

די הון וואס האט געוואלט האבן א קאם". 
3. "ארבעה תיישים":

27 הדפסות ניסיון )חלקן עותקים כפולים( של איורים מאת אוריאל כהנא 
סמליל  ובהם   ,)1922 ורשה,  "תרבות",  )הוצאת  תיישים"  "ארבעה  לספר 
סדרת "ִצל-צליל" של הוצאת "תרבות" שבה יצא הספר. כמה מן האיורים 

המופיעים בספר אינם מופיעים בלקט זה.
סה"כ 71 דפים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב עד בינוני. קרעים וקרעים 
חסרים. קמטים. סימני קיפול. כתמים. רישומים בעט ובעיפרון. כמה איורים 
במצב בינוני-גרוע: בחלקם קרעים חסרים גדולים עם פגיעה באיור ובחלקם 

כתמי עובש וצבע. 
מקור: אוסף אוריאל כהנא.

פתיחה: $2500
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239. Collection of Trial Proofs of Illustrations for the Books "The Miller, the Milleress and the Millstones" and 
"Four Billy Goats" / Draft of a Translation of the book "The Miller, the Milleress and the Millstones" / Leaves 
from the Prepress Process of the Book "Di Hun vos hot Gevolt hoben a Kam" – Illustrations by El Lissitzky 
and Uriel Kahana

Collection of trial proofs, prepress leaves 
and a draft of the translation of children's 
books by Benzion Raskin. Illustrations by 
El Lissitzky and Uriel Kahana. [Kiev, 1919 / 
Warsaw, 1922].
1. "Der Milner, di Milnerin un di 
Milshtayner" / "The Miller, the Milleress and 
the Millstones":

· 31 trial proofs (including many duplicates) 
of illustrations by El Lissitzky for the book 
"Der Milner, di Milnerin un di Milshtayner" 
("The Miller, the Milleress and the 
Millstones"), published in Kiev in 1919 by 
the Yiddisher Folks-Farlag publishing house.

· Trial proof of a leaf from the book "Der 
Milner, di Milnerin un di Milshtayner" 
(including the text) with felt-tipped pen 
corrections in one of the illustrations. 

· Three trial proofs of the logo of the series 
"Gan Yeladim" – "Kinder-Garten" (as part 
of which the book "The Miller, the Milleress 
and the Millstones" was printed in its 
Hebrew edition by Tarbut publishing house, 
Warsaw, 1922), designed by El Lissitzky. One 
of the prints is hand-finished, with additions 
of paint and paper strips. 

· Four double-page spreads which constitute 
the book "Der Milner, di Milnerin un di 
Milshtayner". Attached to some of the pages 
are notes with a Hebrew translation of parts 
of the story, differing from the printed 
Hebrew version. This is presumably a draft 
from the translation process of the book by 
the writer, Benzion Raskin, who wrote his 
early books in Yiddish and translated them 
into Hebrew himself. 
2. "Di Hun vos hot Gevolt hoben a Kam" 
("The Hen that Wanted a Comb"):
Five leaves of text from the prepress process of the book "Di Hun vos hot Gevolt hoben a Kam" [Kiev: Yiddisher Folks-
Farlag, 1919], which was illustrated by El Lissitzky. The leaves, numbered 2, 4, 6, 10, 13, are mounted with printed paper 
strips containing text from the book. These leaves are all the non-illustrated leaves of the book and the text layout is 
identical to the printed version, with minor typographic differences. On verso are stamps of the "Yiddisher Folks-Farlag, 
Kooperative Gezelshaft" publishing house, as well as a handwritten inscription: "Lissitzky, Di Hun vos hot Gevolt hoben 
a Kam". 
3. "Four Billy Goats":
27 trial proofs (including duplicates) of illustrations by Uriel Kahana for the book "Four Billy Goats" (Warsaw: Tarbut, 
1922), with the logo of the series "Tzil-Tzlil" of the Tarbut publishing house which published the book. Several of the 
illustrations appearing in the book are not represented in this collection. 
A total of 71 leaves. Size and condition vary. Good to fair overall condition. Closed and open tears, creases. Fold lines. Stains. Pen 
and pencil notations. Several illustrations are in fair-poor condition: some with large open tears affecting the illustration and others 
with mold and paint stains.
Provenance: The Uriel Kahana Collection.

Opening price: $2500 
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240. "חתלתולה ששכחה איך תשאל אוכל" – ספר ילדים מאת בנציון רסקין מלווה באיורים מאת חיים 
הנפט – מתווים לאיורים והדפסות ניסיון – ורשה, 1922

אוסף ובו הספר "חתלתולה ששאלה איך תשאל אוכל", מאת בנציון רסקין, לצד מתווים לאיורי הספר, מעשה ידי 
חיים הנפט, והדפסות ניסיון.

 5683 ]ורשה[,  "תרבות",  הוצאת  הנפט.  חיים  ִצֵּיר  רסקין,  בנציון  ִסֵּפר  אוכל,  תשאל  איך  ששכחה  חתלתולה   ·
]תרפ"ג-1922[.

25 ס"מ. העטיפה חסרה. מצב טוב-בינוני. קרעים בשדרה. כתמים. קמטים וסימני קיפול. X19.5 ,8[ דף[
· 24 מתווים לאיורי הספר. חלקם בעט צבעוני; חלקם על נייר פרגמנט. 

· ארבעה דפים מודפסים ובהם איורים וטקסט עבור הספר. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים. קרעים. קמטים.

חיים הנפט )1900-1951(, יליד ידלינסק שבפולין. גרפיקאי, פסל וצייר. נולד למשפחה חסידית וקיבל חינוך מסורתי. 
למד אמנות אצל הפסל חנוך גליצנשטיין ובבית הספר לאמנות בוורשה, ובשנים 1918-1919 המשיך בלימודיו בברלין. 
לאמנות  הגבוה  הספר  בבית  ללימודים  הרוסים  בידי  ונשלח  הרוסי  בשבי  נפל  גויס,  הפולנית-סובייטית  במלחמה 
ואומנות במוסקבה. בהמשך חזר לוורשה ובמשך שנות ה-20 וה-30 אייר ספרים, ספרי ילדים וכתבי עת ביידיש. היה 
חבר באגודת אמנים ופסלים יהודים בפולין והשתתף בשחזור בית כנסת עשוי עץ בעיר בנדין. את שנות מלחמת 
היהודי  הביתן  את  עיצב  ב-1948  פולין.  בוורוצלב  והתיישב  שב  ולאחריהן  המועצות,  בברית  עשה  השניה  העולם 
בתערוכה חגיגית שציינה את השגי האזורים שהושבו לפולין )Wystawa Ziem Odzyskanych(, אולם זמן מה לפני 

פתיחת התערוכה נסגר הביתן בטענה שאל להם ליהודים לבדל את עצמם מאזרחי פולין ולהסתגר בגטאות. 
הוצאת  גורדון.  אילה  מאת   ,1920-1925 הבינלאומי  העידן  לילדים,  המאויר  העברי  הספר  עבריים,  איורים  ספרות: 

מוזיאון נחום גוטמן, תל-אביב, 2005. עמ' 84 ועמ' 171.

פתיחה: $500
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240. "The Kitten that Forgot How to ask For Food" – A Children's book by Benzion 
Raskin, Illustrated by Chaim Hanft – Sketches for Illustrations and Trial Proofs – Warsaw, 
1922

A collection containing the book "The Kitten that Forgot How to ask For Food" by Benzoin 
Raskin, sketches for the book's illustrations, made by Chaim Hanft, and trial proofs. 

· "Chataltulah SheShachecha Eich Tishal Ochel" [The Kitten that Forgot How to ask For Food] by 
Benzion Raskin, illustrated by Chaim Hanft. [Warsaw]: Tarbut, 5683 [1922].
[8] leaves, 19.5 X25 cm. Missing cover. Good-fair condition. Tears to spine. Stains. Creases and fold lines.

· 24 sketches for the illustrations of the book. Some of them in color pens; some on tracing paper.

· Four printed leaves with illustrations and text of the book.
Size and condition vary. Good-fair overall condition. Stains. Tears. Creases.
Chaim Hanft (1900-1951), born in Jedlińsk, Poland, was a graphic artist, sculptor and painter. 
Hanft was born to a Hassidic family and received traditional education, later studing art under 
the sculptor Chanoch Glicenstein and at the Warsaw Art School. From 1918 to 1919 he continued 
his studies in Berlin. During the Polish-Soviet war, he was enlisted, captured by the Russians and 
sent by them to study at the Moscow art school. Hanft returned to Warsaw and during the 1920s 
and 1930s illustrated books, children's books and Yiddish journals. He was a member of the 
Jewish union of artists and sculptors in Poland and took part in the reconstruction of a wooden 
synagogue in Będzin. He spent the years of World War II in the USSR and later returned to Poland, 
settling in Wrocław. In 1948 he designed the Jewish pavilion at the exhibition of the regained 
territories, which celebrated the accomplishments of the Polish regained territories (Wystawa 
Ziem Odzyskanych); however, shortly before the opening of the exhibition, the authorities closed 
down the Jewish pavilion, claiming that the Jews must not set themselves apart from the Polish 
citizens and shut themselves away in ghettoes. 
Literature: "Hebrew Illustrations – The Hebrew Illustrated Book for Children" (Hebrew), by Ayala 
Gordon. Tel Aviv: The Nachum Gutman Museum, 2005. p. 84 and p. 171.

Opening price: $500 
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241. "װײסרוסישע פאלקמאיסעס" – איורים מאת אל ליסיצקי – ברלין, 1923

בַאם  "אידישער סעקציע  הוצאת  קוויטקו[.  ]לייב  קוויטקא  ל.  הלבנה[, מאת  מרוסיה  עם  ]סיפורי  פאלקמאיסעס  װײסרוסישע 
קָאמיסַאריַאט פַאר פָאלקבילדונג", ר.ס.פ.ס.ר. )הרפובליקה הרוסית הסובייטית הסוציאליסטית הפדרטיבית של רוסיה( / דפוס 

Lutz & Voght, ברלין, 1923. יידיש. 
סיפורי עם בלארוסיים, בתרגום ליידיש מאת לייב קוויטקו. לאורך הספר 14 איורים בשחור-לבן מאת אל ליסיצקי. ללא עטיפה. 

את איוריו לספר זה יצר ליסיצקי בתקופת שהותו בברלין. כשנה קודם לכן, אייר אסופת סיפורי עם נוספת בתרגום לייב קוויטקו 
)"אוקראיינישע פאלק-מאיסעס" –סיפורי עם אוקראיניים(.

98, ]6[ עמ', 20 ס"מ. כריכה קשה, חלקה, ללא העטיפה המקורית. מצב טוב-בינוני. כתמים, ובהם כתמי רטיבות. מעט קמטים 
וקרעים קלים בשוליים. חותמות-דיו בעמוד השער, בעמוד שאחריו ובעמוד שלפני האחרון )רובן חותמות ספרייה(. חתימה בכתב-

יד תחת אחד האיורים. נקבי תילוע בודדים, זעירים בכריכה הקדמית ובדף הראשון )הספר עבר חיטוי(. כתמים ופגמים בכריכה. 

פתיחה: $500 

241. "Vaysrusishe Folkmayses" – Illustrations by El Lissitzky – Berlin, 1923

Vaysrusishe Folkmayses [White Russian Folktales], by L. Kvitko [Leib Kvitko]. Published by Idisher sektsye 
bam Komisaryat far folkbildung, R.S.F.S.R. (Russian Soviet Federative Socialist Republic) / Lutz & Voght Press, 
Berlin, 1923. Yiddish.
Belarussian folktales, translated into Yiddish by Leib Kvitko. With 14 black-and-white illustrations by El 
Lissitzky. Missing cover.
The illustrations for this book were created by Lissitzky when he was living in Berlin. About a year earlier he 
illustrated another collection of folktales translated by Leib Kbitko ("Ukraineshe Folkmayses” – Ukranian 
Folktales).
98, [6] pp, 20 cm. Hard, plain binding, without the original cover. Good-fair condition. Stains, including dampstains. 
Some creases and small tears to edges. Stamps on the title page, on the following page and on the second to last 
page (mostly library stamps). Handwritten signature beneath one of the illustrations. Slight worming to the front 
binding and first leaf (the book has been disinfected). Stains and blemishes to binding. 

Opening price: $500
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242. ספר שירה מאת קונסטנטין בולשקוב – מוסקבה, 1916 – עטיפה בעיצוב אל ליסיצקי – עותק חתום 
בידי בולשקוב

מוסקבה,   ,)Tsentrifuga(  Центрифуга הוצאת  בולשקוב.  קונסטנטין  מאת  בשיאה[,  ]השמש   Солнце на излёте
1916. רוסית. עטיפה בעיצוב אל ליסיצקי. 

ספר שירה מאת המשורר והסופר קונסטנטין בולשקוב )Константин Большаков, 1895-1938(, מן הדמויות הבולטות 
בתנועת הפוטוריזם הרוסי. עטיפת הספר עוצבה בידי אל ליסיצקי והינה מעבודותיו הראשונות בתחום עיצוב הספרים. 

בעמוד הראשון מופיעה חתימתו של המחבר.
63, ]1[ עמ', 23.5 ס"מ. מצב כללי טוב. פגמים קלים בגוף הספר. כמה עמודים משוקמים בשוליהם. קרעים חסרים 

בשולי העטיפה )העטיפה עברה שיקום מקצועי, עם השלמת נייר(. 

פתיחה: $500 

242. Volume of Poetry by Konstantin Bolshakov – Moscow, 1916 – Cover Design by El 
Lissitzky – Copy Signed by Bolshakov

Солнце на излёте [The Spent Sun], by Konstantin 
Bolshakov. Moscow: Центрифуга (Tsentrifuga), 1916. 
Russian. Cover design by El Lissitzky. 
A volume of poetry by poet and writer Konstantin 
Bolshakov (Константин Большаков, 1895-1938), a 
prominent figure in the Russian Futurism movement. 
The cover was designed by El Lissitzky and is one of 
his first works in the field of book design. Author's 
signature on first page. 
63, [1] pp, 23.5 cm. Good overall condition. Minor blemishes throughout the book. Several restorations to 
margins. Open tears to edges of cover (the cover has been professionally restored and filled). 

Opening price: $500 
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 – קוסיקוב  אלכסנדר  מאת  שירים  שם",  ללא  "ציפור   .243
ברלין, 1922 – עטיפה בעיצוב אל ליסיצקי

קוסיקוב.  אלכסנדר  מאת  שם[,  ללא  ]ציפור   Птица безымянная
נוסף  שער  רוסית;   .1922 ברלין,   ,)Skythen(  Скифы הוצאת 

בגרמנית. עטיפה בעיצוב אל ליסיצקי. 
ספר שירים מאת המשורר הרוסי האימז'יניסט אלכסנדר קוסיקוב 
)Александр Кусиков, 1896-1977(. עטיפת החוברת עוצבה בידי 

אל ליסיצקי. 
רטיבות  כתמי  ובהם  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   20.5 עמ',   ]2[  ,62
הרוסי.  השער  עמוד  בראש  בעלות  רישום  קלים.  קמטים  ועובש. 

עטיפה מוכתמת, מעט דהויה ורופפת. קרעים קלים בשדרה. 

פתיחה: $400

243. "The Unnamed Bird", Poems by Alexander 
Kussikoff – Berlin, 1922 – Cover Design by El 
Lissitzky

Птица безымянная [The Unnamed Bird], by Alexander 
Kussikoff. Berlin: Скифы (Skythen), 1922. Russian; an 
additional German title page. Cover design by El Lissitzky. 
A volume of poetry by the Russian Imaginist poet 
Alexander Kussikoff (Александр Кусиков, 1896-1977). 
Cover design by El Lissitzky.
62, [2] pp, 20.5 cm. Fair condition. Stains, including 
dampstains and mold stains. Minor creases. Owner's 
inscription on top of the Russian title page. Stained cover, 
slightly faded and loose. Small tears to spine. 

Opening price: $400 

Вещь / Gegenstand / Objet" .244" – כתב-עת אמנותי, 
תלת-לשוני, בעריכת אל ליסיצקי ואיליה ארנבורג – ברלין, 

1922 – גיליון ראשון – עטיפה בעיצוב ליסיציקי

Gegenstand / Objet / יВещь ]דבר[, בעריכת אל ליסיצקי ואיליה 
 .1922 ברלין,   ,)Skythen(  Скифы הוצאת   .1-2 גיליון  ארנבורג. 

רוסית, צרפתית וגרמנית. עטיפה בעיצוב אל ליסיצקי. 
גיליונו הראשון של "דבר", כתב-עת לאמנות עכשווית בעריכת אל 
1922. מטרתו  ואיליה ארנבורג שהתפרסם בברלין בשנת  ליסיצקי 
של כתב העת, שנדפס ברוסית, בצרפתית ובגרמנית, היתה ליצור 
מאמרים  כלל  העת  כתב  האוונגרד.  לאמני  בינלאומית  פלטפורמה 
ושירה,  ספרות  תיאטרון,  קולנוע,  ארכיטקטורה,  ציור,  בנושא 
והציג מעבודותיהם של אמני אוונגרד רוסים ואירופאים. בהקדמת 
באמנות  "תומך  העת  כתב  כי  נכתב  הראשון  לגיליון  העורכים 
אם  כי  החיים,  את  לייפות  מטרתה  שאין  הקונסטרוקטיביסטית 

לארגן אותם".
תמונות  וביקורת,  תיאוריה  מאמרי  שירים,  כולל  שלפנינו  הגיליון 
של יצירות אמנות, ועוד. בין המשתתפים בו: ולדימיר מאייקובסקי, 
סרגיי יסנין, בוריס פסטרנק, פרנאן לז'ה, ג'ינו סווריני, ניקולאי פונין 

ואחרים. עטיפת הגיליון עוצבה בידי אל ליסיצקי. 
גיליונו השני של כתב העת, שיצא לאור במאי 1922, נאסר להפצה 

בברית המועצות. בעקבות זאת הופסק פרסומו של כתב העת. 
הדפים,  בשולי  קלים  קרעים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   31 עמ',   32
כתמים,  צבעוני.  בעפרון  ורישומים  סימונים  כמה  חסרים.  חלקם 

פגמים וקרעים קלים בעטיפה. השדרה משוקמת. 

פתיחה: $400
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244. "Вещь / Gegenstand / Objet" – Trilingual Art Journal, Edited by El Lissitzky and Ilya Ehrenburg – Berlin, 
1922 – First Issue – Cover Design by Lissitzky

This issue features poems, theoretical and critical 
articles, pictures of works of art, and more; with 
contributions by Vladimir Mayakovsky, Sergei Yesenin, 
Boris Pasternak, Fernand Léger, Gino Severini, Nikolay 
Punin and others. Cover design by El Lissitzky. 
The second issue of the journal, published in May 1922, 
was banned for distribution in the USSR. Subsequently, 
its publication was discontinued. 
32 pp, 31 cm. Good condition. Stains. Small tears, some 
open, to edges of leaves. Several notations and markings 
in colored pencil. Stains, blemishes and small tears to cover. 
Restored spine. 

Opening price: $400

"Вещь / Gegenstand / Objet" [Object], edited by El 
Lissitzky and Ilya Ehrenburg. Issue no. 1-2. Berlin: 
Skythen (Скифы), 1922. Russian, French and German. 
Cover design by El Lissitzky. 
The first issue of "Object", a journal edited by El Lissitzky 
and Ilya Ehrenburg, published in Berlin in 1922. The aim 
of the journal, printed in Russian, French and German, 
was to create an international platform for avant-garde 
artists. It published articles on art, architecture, cinema, 
theater, literature and poetry, and introduced works by 
Russian and European avant-garde artists. The editor's 
introduction to the first issue stated that "Object" will 
"take the part of constructive art, whose task is not to 
adorn life, but to organize it". 

244b
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245. "למען הקול" – ספר שירה מאת ולדימיר מאיאקובסקי בעיצוב אל ליסיצקי – ברלין, 1923

 Государственное издательство עבור Lutze & Vogt למען הקול[, מאת ולדימיר מאיאקובסקי. דפוס[ Для голоса
)ההוצאה לאור הממלכתית – Gosudarstvennoe Izdatelstvo(, ברלין, 1923. רוסית. עיצוב: אל ליסיצקי. 

הספר "למען הקול", פרי שיתוף פעולה בין המשורר ולדימיר מאיאקובסקי והאמן אל ליסיצקי, הוא דוגמה מובהקת 
לעיצוב ספרים קונסטרוקטיביסטי ומיצירותיו הידועות ביותר של ליסיצקי.

בספר שלושה-עשר שירים מאת מאיאקובסקי, בהם השירים "אהבה", "מארש השמאל" ו"האינטרנציונל השלישי", 
גיאומטריות.  ובצורות  בטיפוגרפיה  שימוש  תוך  ליסיצקי  שיצר  ובשחור,  באדום  דינמיות  קומפוזיציות  לצד 
וזאת בהתאם לתפיסתו האמנותית  נאמנה את אופיים;  ומשקפות  ויזואלי  הקומפוזיציות מעניקות לשירים מימד 
נועדו  כיוון ששיריו של מאיאקובסקי  של ליסיצקי, שלפיה תפקידם של ספרים למזג בהרמוניה בין הצורה לתוכן. 
לקריאה בקול רם )כפי שמעיד גם השם "למען הקול"(, הוסיף ליסיצקי לספר אלמנט עיצובי ייחודי – לשוניות אינדקס 

המאפשרות לאתר כל שיר בקלות. 
61 עמ', 18 ס"מ. כרוך בכריכת עור רכה, ללא העטיפה המקורית בעיצוב ליסיצקי. מצב טוב-בינוני. כתמים )בעיקר על 
הלשוניות(. קרעים ופגמים קלים. חתימת בעלים קודמים בעמוד חלק בתחילת הספר. הטבעה על הכריכה הקדמית 

– ".D.J". קילופים ופגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $400

245. "For the Voice" – Volume of Poetry by Vladimir Mayakovsky, Designed by El Lissitzky 
– Berlin, 1923

Для голоса [For the Voice], by Vladimir Mayakovsky. Berlin: Lutze & Vogt for the State Publishing 
House (Государственное издательство), 1923. Russian. Design: El Lissitzky.
The book "For the Voice", the fruit of collaboration between poet Vladimir Mayakovsky and 
artist El Lissitzky, is a superb example of Constructivist book design and one of Lissitzky's most 
famous works. 
The book contains thirteen poems by Mayakovsky, including the poems "Love", "Left March", 
and "The Third International", alongside dynamic compositions in red and black, created by 
Lissitzky using typography and geometrical forms. The compositions give the poems a visual 
dimension and faithfully reflect their nature, thus reflecting Lissitzky's belief that books should 
harmonize form and content. Furthermore, since Mayakovsky's poetry was meant for recitation 
(as indicating by the title "For the Voice"), Lissitsky's added a unique design element to the book 
– index tabs enabling the reader to easily locate each poem.
61 pp, 18 cm. Soft leather binding, without the original cover designed by Lissitzky. Good-fair condition. 
Stains (mostly to tabs). Tears and minor blemishes. Previous owner's signature on front flyleaf. Impression 
on the front binding – "D.J.". Abrasions and minor blemishes to binding. 

Opening price: $400
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246. The All-Union Polygraphic Exhibition 
– A Guide Designed by El Lissitzky and 
Solomon Telingater – Moscow, 1927

Всесоюзная полиграфическая выставка – 
путеводитель [All-Union Polygraphic Exhibition 
– guide]. Moscow, 1927. Russian. Design: El 
Lssitzky and Solomon Telingater.
A guide for the All-Union Polygraphic 
Exhibition which was held in Moscow in 1927. 
The exhibition, marking the 10th anniversary 
of the October Revolution, was meant to show 
the achievements of the USSR in the fields of 
book design and printing. It displayed works 
by various graphic artists; the divisions of the 
exhibition were dedicated to Russian publishing 
houses, to polygraphic schools, to printing 
technologies and more. The exhibition designer 
was El Lissitzky. 
The guide, designed by El Lissitzky and Solomon 
Telingater, is divided into seven sections; each section has a separate title page with a photograph from the exhibition. 
The first section includes an introduction by El Lissitzky. The other six sections are dedicated to the various divisions of 
the exhibition and contain lists of exhibits and additional information. The upper margins of the leaves of each section 
are trimmed at different heights to simplify browsing through the guide. 
Multiple paginations. Approx. 17 cm. Good condition. Stains. Creases, closed and open tears to margins. Stained and worn cover, 
with creases and open tears along edges and spine.
Not in NLI.

Opening price: $400 

246. התערוכה הפוליגרפית של ברית המועצות – מדריך בעיצוב אל 
ליסיצקי וסולומון טלינגטר – מוסקבה, 1927

]התערוכה   Всесоюзная полиграфическая выставка – путеводитель
הפוליגרפית של ברית המועצות – מדריך[. מוסקבה, 1927. רוסית. עיצוב: אל 

ליסיצקי וסולומון טלינגטר. 
מדריך לתערוכה הפוליגרפית של ברית המועצות שהתקיימה במוסקבה בשנת 
1927. התערוכה, שסימנה עשור למהפכת אוקטובר, הוקמה במטרה להציג את 
הישגיה של ברית המועצות בתחום עיצוב הספרים והדפוס. בתערוכה הוצגו 
הוקדשו  התערוכה  חטיבות  שונים;  גרפיים  ואמנים  ציירים  של  עבודותיהם 
לטכנולוגיית  הדפוס,  למקצועות  הספר  לבתי  הרוסיות,  הספרים  להוצאות 

הדפוס ולנושאים נוספים. מעצב התערוכה היה אל ליסיצקי. 
המדריך, שעוצב בידי אל ליסיצקי וסולומון טלינגטר, מחולק לשבעה חלקים; 
לכל חלק עמוד שער נפרד ובו תצלום מהתערוכה. בחלק הראשון נדפסה, בין 
לחטיבות  מוקדשים  האחרים  החלקים  ששת  ליסיצקי.  מאת  הקדמה  היתר, 
השונות בתערוכה וכוללים רשימות מוצגים ומידע נוסף. שוליהם העליונים של 

הדפים בכל חלק חתוכים לגבהים שונים על מנת להקל על הדפדוף במדריך. 
מספור עמודים משתנה. 17 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קמטים, קרעים 
וקרעים חסרים בשוליים. עטיפה מוכתמת ובלויה, עם קמטים וקרעים חסרים 

בשוליה ובשדרתה. 
אינו מופיע בקטלוג הספרייה הלאומית.

פתיחה: $400
246a
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אל   – המועצות"  בברית  הארכיטקטורה  של  "הרקונסטרוקציה   .248
ליסיצקי – וינה, 1930 

 Russland, Die Rekonstruktion der Architektur in der Sowjetunion
]רוסיה, הרקונסטרוקציה של הארכיטקטורה בברית המועצות[, מאת אל ליסיצקי 

ובעיצובו. הוצאת .Anton Schroll & Co, וינה, 1930. גרמנית.
חדשה  ]בנייה   "Neues Bauen in der Welt" המונוגרפיות  בסדרת  ראשון  ספר 
 104 בספר  ובצרפת.  בארה"ב  ברוסיה,  מודרנית  באדריכלות  העוסקת  בעולם[ 
איורים, תכניות אדריכליות ותצלומי מודלים המציגים פרויקטים אדריכליים בברית 
המועצות, חלקם של ליסיצקי; מלווים במבוא מאת ליסיצקי ובהקדמה מאת עורך 
נדפסה  הספר  של  הנייר  עטיפת  על   .)Joseph Gantner( גנטנר  יוסף  הסדרה, 

עבודת פוטומונטאז' מעשה ידי ליסיצקי. 
הנייר המקורית המודבקת  עטיפת  עם  רכה,  כריכה  טוב.  ס"מ. מצב   29 עמ',   103
העטיפה  של  הקדמי  חלקה  הנייר.  בעטיפת  כתמים  ומעט  קלים  קרעים  לשדרה. 

מנותק. השדרה קרועה וחסרה ברובה. 

פתיחה: $300

247. "המילה ניתנת לקירסנוב", מאת סמיון קירסנוב – מוסקבה, 1930 – 
ספר בעיצוב סולומון טלינגטר

סמיון  מאת  לקירסנוב[,  ניתנת  ]המילה   Слово предоставляется Кирсанову
 – הממלכתית  לאור  )ההוצאה   Государственное издательство קירסנוב. 
סולומון  עיצוב:  רוסית.   .1930 מוסקבה,   ,)Gosudarstvennoe Izdatelstvo

טלינגטר. 
 ,)1906-1972 ,Семён Кирсанов( ספר שירה מאת המשורר הרוסי סמיון קירסנוב
תלמידו של ולדימיר מאיאקובסקי ומי שנחשב לחלוץ הפרוזה המחורזת בספרות 

הרוסית. הספר עוצב בידי האמן הרוסי הקונסטרוקטיביסטי סולומון טלינגטר.
סולומון טלינגטר )Соломoн Телингaтер, 1903-1969(, יליד טביליסי, למד אמנות 
בבאקו ובמוסקבה. הוא עסק בעיצוב ספרים וגופנים והיה חבר ב"קבוצת אוקטובר", 
יחד עם אל ליסיצקי ואלכסנדר רודצ'נקו. בשנת 1963 זכה בפרס יוהאן גוטנברג על 

עבודתו והיה לאמן הסובייטי הראשון שזכה בפרס זה. 
9 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חתימה בכתב-יד בעמוד הראשון. עטיפה  X20 ,'84[ עמ[

מנותקת, עם קרעים קלים, קמטים וכתמים. 

פתיחה: $400

247. "The Word Belongs to Kirsanov", by Semyon Kirsanov – 
Moscow, 1930 – A Book Designed by Solomon Telingater

Слово предоставляется Кирсанову [The Word belongs to Kirsanov], 
by Semyon Kirasanev (Kirsanov). Moscow: State Publishing House 
(Gosudarstvennoe Izdatelstvo), 1930. Russian. Design: Solomon 
Telingater.
A book of poetry by Russian poet Semyon Kirsanov (Семён Кирсанов, 
1906-1972), a student of Vladimir Mayakovsky, considered to be the 
creator of rhymed prose in Russian literature. The book was designed 
by the Russian Constructivist artist Solomon Telingater.
Solomon Telingater (Соломoн Телингaтер, 1903-1969), born in Tbilisi, 
studied art in Baku and Moscow. He was a book and typeface designer 
and a member of the "October Group" alongside El Lissitzky and 
Alexander Rodchenko. In 1963, he was the first Soviet artist to receive 
the Iohan Gutenberg award for designing books and typefaces.
[84] pp, 20 X9 cm. Good condition. Stains. Handwritten signature on first 
page. Detached cover, with small tears, creases and stains. 

Opening price: $400 

247

248



64  |  דצמבר 2019  

249. ארבעה ספרים מאת איליה ארנבורג – איורים מאת אל ליסיצקי, אלכסנדר רודצ'נקו ואחרים

ארבעה ספרים מאת איליה ארנבורג עם איורים מאת אמנים שונים: 
 Шесть повестей о לספרו  הראשונות  המהדורות  שתי   .1-2

легких концах ]שישה סיפורים על סופים פשוטים[:
מהדורה   .1922 מוסקבה-ברלין,   ,)Gelikon(  Геликон הוצאת   ·

ראשונה. עם שישה איורים מאת אל ליסיצקי. 
תילוע  נקבי  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   19.5 עמ',   ]2[  ,163
דיו  חותמות  מנותקים.  דפים  וכמה  רופפים  קונטרסים  מזעריים. 
חלקה  קרטון  בכריכת  כרוך  דפים.  במספר  בכתב-יד  ורישומים 

)הכריכה המקורית חסרה(.
· הוצאת Puchina( Пучина(, מוסקבה, 1925. מהדורה שניה. 

140 עמ', ]2[ דף, 18 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קמטים וקרעים 
בשוליים  קלים  וקרעים  קמטים  עם  מוכתמת,  עטיפה  קלים. 

ובשדרה. חותמות-דיו ורישומים על העטיפה ובעמוד השער. 
 Геликон שלוש עשרה מקטרות[. הוצאת[ Тринадцать трубок .3

האמנית  מאת  העטיפה  עיצוב   .1923 מוסקבה-ברלין,   ,)Gelikon(
1899-1970(, אשתו של   ,Любовь Козинцова( קוזינצובה  ליובוב 

ארנבורג. 
]2[ דף, 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בעיקר על העטיפה.  257 עמ', 
מנותקת  האחורית  העטיפה  העטיפה.  בשולי  וקרעים  קמטים 

חלקית. חותמת ורישום בעט על העטיפה האחורית. 
הוצאת  הבדיון[.  ]התממשות   Материализация фантастики  .4
Kinopechat( Кинопечать(, מוסקבה-לנינגרד )סנקט פטרבורג(, 

1927. עטיפה בעיצוב אלכסנדר רודצ'נקו. 
30 עמ', ]1[ דף, 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים וקילופים קלים 

בשולי העטיפה. חותמות-דיו ורישומים בעט בעטיפה האחורית.
אודות ארנבורג ראו פריט 258. 

פתיחה: $400

248. "The Reconstruction of Architecture in the Soviet Union" – El Lissitzky – Vienna, 1930

Russland, Die Rekonstruktion der Architektur in der Sowjetunion [Russia, The Reconstruction of Architecture in the 
Soviet Union], written and designed by El Lissitzky. Vienna: Anton Schroll & Co., 1930. German.
The first monograph in the Neues Bauen in der Welt [New Building in the World] series, devoted to modern architecture 
in Russia, the USA and France. The book contains 104 illustration, architectural plans and photographs of models 
showcasing architectural projects in the USSR, some of them Lissitzky's own work; accompanied by a foreword by 
Lissitzky and an introduction by the editor of the series, Joseph Gantner. Photomontage on dust jacket by Lissitzky.
103 pp, 29 cm. Good condition. Publisher's soft cover with dust jacket. Small tears and some stains to dust jacket. Dust jacket 
glued to spine (presumably as issued), with front detached. Spine torn and mostly missing. 

Opening price: $300 
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 – ולדימיר מאיאקובסקי – שנות ה-20  שישה ספרים מאת   .250
עטיפות בעיצוב אל ליסיצקי, אלכסנדר רודצ'נקו, מיכאיל לריונוב 

ואחרים

מוסקבה-  .)1893-1930( מאיאקובסקי  ולדימיר  שירה מאת  ספרי  שישה 
סנקט פטרבורג, שנות ה-20. רוסית. עטיפות בעיצוב אל ליסיצקי, אלכסנדר 

רודצ'נקו, מיכאיל לריונוב ואחרים. 
Солнце .1 ]שמש[. הוצאת Krug( Круг(, מוסקבה-סנקט פטרבורג, 1923. 

איור העטיפה והאיורים שבגוף החוברת נעשו בידי מיכאיל לריונוב.
גרפי  מעצב  צייר,   ,)1881-1964  ,Михаил Ларионов( לריונוב  מיכאיל 
תנועת  ממנהיגי  היה  במולדובה(,  )כיום  טירספול  יליד  במה,  ומעצב 
"נסיך  האוונגרד  אמני  קבוצות  מייסדי  עם  נמנה  הוא  הרוסית.  האוונגרד 
שנקרא  מופשטת  אמנות  של  חדש  סגנון  ויצר  החמור",  ו"זנב  יהלום" 

 .)Rayonism( "ריוניזם"
Лирика .2 ]ליריקה[. הוצאת Круг, מוסקבה-סנקט פטרבורג, 1923. עטיפה 
בעיצוב אנטון לבינסקי )Антон Лавинский, 1893-1968(, צייר, מעצב גרפי, 

ואדריכל, יליד סוצ'י; מנציגיו הבולטים של זרם הקונסטרוקטיביזם. 
סמל ההוצאה עוצב בידי יורי אננקוב.

]על קורסק, על הקומסומול, על   О Курске, о комсомоле, о мае… .3
מאי...[. הוצאת Krasnaya Nov( Красная новь(, מוסקבה, 1924. עטיפה 

בעיצוב רובים )ראובן( מזל.
הכשרתו  את  החל  י1890-1967(   ,Рувим Мазель( מזל  )ראובן(  רובים 
האמנותית בבית הספר של יהודה פן בויטבסק. בשנים 1910-1914 למד 
באקדמיה לאמנות במינכן, ולאחר מכן שב לרוסיה. עם שובו גוייס לצבא 
המשיך  הוא  שבטורקמניסטן.  אשגבאט  לעיר  הגיע  שירותו  ובמסגרת 

להתגורר באשגבאט גם לאחר המלחמה ואף הקים שם בית ספר לאמנות. בשנת 1923 בקירוב שב למוסקבה, שם עבד עבור כמה בתי הוצאה 
לאור. 

מוסקבה- הממלכתית(,  לאור  )ההוצאה   Государственное издательство אוקטובר[.  פואמת  ]טוב!   Хорошо! октябрьская поэма  .4
לנינגרד )סנקט פטרבורג(, 1927. 

פואמה לציון עשור למהפכת אוקטובר. עטיפת הספר עוצבה בידי אל ליסיצקי. 
איליין  ניקולאי  בעיצוב  עטיפה   .1927 ]מוסקבה[,   ,)Molodaya Gvardiya(  Молодая гвардия הוצאת  וזקנינו[.  ]אנו   Мы и прадеды  .5

)Николай Ильин, 1894-1954( – מעצב גרפי, טיפוגרף ומאייר רוסי שעסק רבות בעיצוב ספרים. 
Новые стихи( .6( .Но. С. ]שירים חדשים[. הוצאת Федерация )"פדרציה"(, מוסקבה, 1928. עטיפה בעיצוב אלכסנדר רודצ'נקו )1891-1956(. 

מצורף עותק נוסף של הספר "ליריקה". 
סה"כ 7 פריטים. גודל ומצב משתנים. עטיפות ספרים 3 ו-5 משוקמות.

אודות מאיאקובסקי, ראו פריט 252.

פתיחה: $3000

249. Four Books by Ilya Ehrenburg – Illustrations by El LIssitzky, Alexander Rodchenko and Others

3. Тринадцать трубок [Thirteen Pipes]. Moscow-Berlin: 
Геликон (Gelikon), 1923. Cover design by artist Lyubov 
Kozintseva (1899-1970), Ehrenburg's wife. 
257 pp, [2] leaves, 19 cm. Good condition. Stains, mostly to 
cover. Creases and tears to edges of cover. The back cover is 
partly detached. Stamp and pen notation on the back cover.
4. Материализация фантастики [The Materialization 
of Fantasy]. Moscow-Leningrad (St. Petersburg): 
Кинопечать (Kinopechat), 1927. Cover design by 
Alexander Rodchenko.
30 pp, [1] leaf, 17.5 cm. Good condition. Stains. Creases 
and minor abrasions to margins of cover. Stamps and pen 
notations on back cover.
For information about Ehrenburg, see item 258.

Opening price: $400 

Four books by Ilya Ehrenburg with illustrations by 
various artists:
1-2. Two editions of his book Шесть повестей о легких 
концах [Six Stories about Easy Endings]:

· Moscow-Berlin: Геликон (Gelikon), 1922. First edition. 
With six illustrations by El Lissitzky. 
163, [2] pp, 19.5 cm. Good-fair condition. Stains. Insignificant 
worming. Loose gatherings and several detached leaves. 
Stamps and handwritten notations on several leaves. Blank 
cardboard binding (the original binding is missing). 

· Moscow: Пучина (Puchina), 1925. Second edition.
140 pp, [2] leaves, 18 cm. Good-fair condition. Stains. 
Creases and small tears. Stained cover, with creases and small 
tears along edges and spine. Stamps and notations on the 
cover and the title page. 
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250. Six Books by Vladimir Mayakovsky – 1920s – Covers Designed by El Lizzitzky, Alexander Rodchenko, 
Mikhail Larionov and Others

Six books by poet Vladimir Mayakovsky (1893-1930). Moscow-St. Petersburg, 1920s. Russian. Covers designed by El 
Lizzitzky, Alexander Rodchenko, Mikhail Larionov and others.
1. Солнце [The Sun]. Moscow-St. Petersburg: Круг (Krug), 1923. Cover design and illustrations by Mikhail Larionov. 
Mikhail Larionov (Михаил Ларионов, 1881-1964), a painter, graphic designer and scenic designer, born in Tiraspol (today 
in Moldova), was one of the leaders of the Russian avant-garde movement. He was also one of the founders of the 
avant-garde artistic groups "Jack of Diamonds" and "Donkey's Tail" and founded a new style of abstract art called 
"Rayonism". 
2. Лирика [Lyric]. Moscow-St. Petersburg: Круг (Krug), 1923. Cover design by Anton Levinsky (Антон Лавинский, 1893-
1968) – an artist, graphic designer and architect, born in Sochi; one of the prominent representatives of Constructivism.
The logo of the publishing house was designed by Yury Annenkov.
3. О Курске, о комсомоле, о мае… [About Kursk, about Komsomol, about May…]. Moscow: Красная новь (Krasnaya Nov), 
1924. Cover design by Ruvim Mazel.
Ruvim (Reuben) Mazel (Рувим Мазель, 1890-1967) began his artistic training at Yehuda Pen's school in Vitebsk. Between 
1910 and 1914, he studied at the Munich art academy and later returned to Russia. He was immediately drafted to the 
army and with it he reached the city of Ashgabat in Turkmenistan. He remained in Ashgabat after the war and even 
founded a school of art there. In ca. 1923 he returned to Moscow, where he worked for several publishing houses. 
4. Хорошо! октябрьская поэма [Good! October Poem]. Moscow-Leningrad (St. Petersburg): State Publishing House 
(Государственное издательство), 1927. 
A poem marking the 10th anniversary of the October Revolution. Cover design by El Lissitzky.
5. Мы и прадеды [We and our Ancestors]. [Moscow]: Молодая гвардия (Molodaya Gvardiya), 1927. Cover designed by 
Nikolai Ilyin (Николай Ильин, 1894-1954) – a Russian graphic designer, typographer and illustrator who mainly worked 
as a book designer. 
6. Но. С. [New Poems]. Moscow: Федерация (Federation), 1928. Cover design by Alexnader Rodchenko (1891-1956).
Enclosed is an additional copy of the book "Lyric".
A total of 7 items. Size and condition vary. Restored covers to books 3 and 5. 
For information about Mayakovsky, see item 252.

Opening price: $3000
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Alexander Mikhailovich Rodchenko (1891-1956) – a Russian artist, graphic designer, sculptor and 
photographer, a member of the Constructivist movement. 
Rodchenko studied art in Kazan (Tatarstan) and Moscow. In his early days, he was inspired by Cubism and Futurism; yet 
later was influenced by the Suprematism and the geometric abstraction of Kandinsky and Malevich. Rodchenko was a 
student of Vladimir Tatlin, and also his assistant. In 1916 he participated in an exhibition curated by Tatlin. In 1919, under 
Tatlin's influence, he started creating three-dimensional works made of a variety of materials (wood, metal and more), 
characterized by integrated geometrical forms forming airy and dynamic compositions. 
During the 1920s, he worked regularly with the poet Vladimir Mayakovsky, illustrating his books (see items 250 and 252) 
and contributed photographs and illustrations to the issues of "LEF" (see item 251) as well as to books and publications 
by other writers, members of the Russian avant-garde movements (see, for example, items 249 and 254); he also regularly 
published his photographs in the press. 
Rodchenko is considered one of the most versatile artists of Russian avant-garde: he was one of the leaders of the 
Productivist group, which advocated the incorporation of art into everyday life, and subsequently, turned also to applied 
arts and furniture design; later, he became engaged in the art of photography and photomontage (he is considered one of 
the pioneers of the field), designed posters, illustrated books, worked as a graphic artist and designed theater and cinema 
sets. 

אלכסנדר מיכאילוביץ' רודצ'נקו )1891-1956( – אמן, מעצב, פסל וצלם רוסי, איש התנועה הקונסטרוקטיביסטית.
רודצ'נקו למד אמנות בקאזאן שבטטרסטן ובמוסקבה. בתחילת דרכו יצר בסגנון קוביסטי ופוטוריסטי, ולאחר מכן נמשך אל הסופרמטיזם 
ואל המופשט הגיאומטרי, בהשפעת קנדינסקי ומלביץ'. רודצ'נקו שימש כאסיסטנט של ולדימיר טאטלין, היה תלמידו ואף השתתף 
ב-1916 בתערוכה שאצר טאטלין. בהשפעתו, החל ליצור ב-1919 עבודות תלת-ממדיות שנעשו ממגוון חומרים )עץ, מתכת, ועוד(, 

ואופיינו בצורות גיאומטריות השלובות אלה באלה ויוצרות קומפוזיציות אווריריות ודינאמיות.
)ראו פריטים 250  ליווה באיורים ובתצלומים את ספריו  ולדימיר מאיאקובסקי,  במהלך שנות ה-20 עבד באופן קבוע עם המשורר 
ו-252(, את גליונות כתב העת "חזית השמאל של האמנות" )ראו פריט 251( וכן ספרים ופרסומים של יוצרים אחרים מחוגי הפוטוריזם 

והאוונגרד הרוסיים )ראו, למשל, פריטים 249 ו-254(, ופרסם מתצלומיו בעיתונות באופן קבוע. 
רודצ'נקו נחשב לאחד האמנים הוורסטיליים ביותר של האוונגרד הרוסי: הוא נמנה עם מובילי הפלג הפרודוקטיביסטי, שדגל בחיזוק 
הקשר בין האמנות והייצור התעשייתי, ובינה ובין אוכלוסיית הפועלים והצרכנים, ומתוך כך פנה גם לעיצוב רהיטים ואמנות שימושית; 
עסק  ספרים,  אייר  כרזות,  עיצב  הז'אנר(,  מחלוצי  לאחד  )נחשב  בהן רבות  ועסק  והפוטומונטאז'  הצילום  אמנות  אל  נמשך  בהמשך 

בגרפיקה ובטיפוגרפיה ויצר תפאורות לתיאטרון ולקולנוע. 
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LEF" / "Novy LEF" .251", כתב העת של "חזית השמאל של האמנות" בברית 
המועצות – שלושה גיליונות – מוסקבה-לנינגרד, 1923-1928 – עטיפות בעיצוב 

אלכסנדר רודצ'נקו

 )Левый фронт искусства( "שלושה גיליונות של כתב העת של "חזית השמאל של האמנות
בברית המועצות. מוסקבה-לנינגרד )סנקט פטרבורג(, 1923-1928. רוסית. עטיפות בעיצוב 

אלכסנדר רודצ'נקו.
· ЛЕФ )לף / LEF( – "חזית השמאל של האמנות". שני גיליונות בעריכת ולדימיר מאיאקובסקי 

– שנה ראשונה, גליון מס' 2 )אפריל-מאי, 1923(; שנה שניה, גליון מס' 1 )1924(. 
· Новый ЛЕФ )לף חדש / Novy LEF( – "חזית השמאל החדשה של האמנות". גיליון מס' 12, 

 .]1928[ .)Сергей Третьяков( בעריכת סרגיי טרטיאקוב
מוצגים   )1923(  2 מס'  בגיליון  רודצ'נקו.  אלכסנדר  בידי  עוצבו  הגיליונות  שלושת  עטיפות 
ולצדם דוגמאות לבגדי ספורט בעיצוב אשתו,  רודצ'נקו,  סמלילים לחברת תעופה בעיצוב 

 .)Varvara Stepanova( האמנית ורוורה סטפנובה
"חזית השמאל של האמנות" היתה התאחדות אמנים שפעלה בברית המועצות בשנות ה-20. 
ובראשם  והפוטוריזם,  הקונסטרוקטיביזם  מזרמי  רוח  ואנשי  אמנים  חברים  היו  בהתאחדות 
בשנים  אור  ראה  מאיאקובסקי,  בעריכת  "לף",  העת  כתב  מאיאקובסקי.  ולדימיר  המשורר 
/ "חזית השמאל החדשה של   Novy LEF( 1923-1925. ב-1927 שינה את שמו ל"לף חדש" 
האחרונים  בחודשים   .1929 שנת  עד  יותר,  מצומצם  עמודים  במספר  אור,  וראה  האמנות"( 

להופעתו נערך כתב העת בידי הסופר והמחזאי סרגיי טרטיאקוב.
פוטומונטאז'.  עבודות  שהציג  המועצות  בברית  הראשון  הפרסום  היה  "לף"  העת  כתב 
ממשיך דרכו, כתב העת "לף החדש", קרא לתיעוד חיי היום-יום בברית המועצות באמצעות 
הצילום והקולנוע והקדיש רבים ממאמריו לתיעוד ההתפתחויות העדכניות בשני התחומים. 

כן התפרסמו בו עבודות של אמני אוונגרד בולטים.
שלושה גיליונות, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

251. "LEF" / "Novy LEF", Journal of the Left Front of the Arts – 
Three Issues – Moscow-Leningrad, 1923-1928 – Covers Designed by 
Alexander Rodchenko

Three issues of the journal of the Left Front of the Arts (Левый фронт 
искусства) in the Soviet Union. Moscow-Leningrad (St. Petersburg), 1923-
1928. Russian. Covers designed by Alexander Rodchenko.

· ЛЕФ (LEF) – Left Front of the Arts. Two issues edited by Vladimir Mayakovsky 
– first year, issue no. 2 (April-May, 1923); second year, issue no. 1 (1924). 

· Новый ЛЕФ (Novy LEF) – the New Left Front of the Arts. Issue no. 12, edited 
by Sergei Tretyakov. [1928]. 
The covers of all three issues were designed by Alexander Rodchenko. Issue 
no. 2 (1923) features logos of an airline company designed by Rodchenko, 
alongside examples of sports clothing designed by his wife, artist Varvara 
Stepanova.
The Left Front of the Arts was an association of Constructivist and Futurist 
artists and intellectuals active in the Soviet Union in the 1920s, headed by 
poet Vladimir Mayakovsky. The LEF journal, edited by Mayakovaky, was 
published between 1923 and 1925. Renamed "Novy LEF" ("The New LEF") 
in 1927, the journal went on publishing shorter issues until 1929. In its last 
months of publication, the journal was edited by writer and playwright 
Sergei Tret'iakov. 
The journal LEF was the first publication in the Soviet Union to feature 
photomontages. Its successor, the Novy LEF, called for documentation of 
daily life in the Soviet Union by means of photography and cinema and 
dedicated many of its articles to the developments in these two fields. It also 
published works by prominent avant-garde artists.
Three issues, size and condition vary. 

Opening price: $400 

251a

251b

251c
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– עטיפה  – טביליסי, 1926  יסנין"  – "לסרגיי  ולדימיר מאיאקובסקי   .252
בעיצוב אלכסנדר רודצ'נקו

 Заккнига הוצאת  מאייקובסקי.  ולדימיר  מאת  יסנין[,  ]לסרגיי   Сергею Есенину
)Zakniga(; נדפס בטביליסי, גאורגיה, 1926. רוסית. 

חוברת ובה השיר שכתב המשורר ולדימיר מאייקובסקי לזכר המשורר סרגיי יסנין 
שנטל את חייו בדצמבר 1925. עיצוב העטיפה ושתי עבודות הפוטומונטאז' שבחוברת 

נעשו בידי אלכסנדר רודצ'נקו.
ולאורך  בעטיפה  רטיבות  וכתמי  קמטים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   17.5 עמ',   ]1[  ,15

החוברת )כתמים כהים בכמה עמודים(. פגמים קלים בעטיפה. 
מחשובי  גיאורגיה,  יליד  ומחזאי  משורר   ,)1893-1930( מאיאקובסקי  ולדימיר 
משפחתו  עם  עבר   1906 בשנת  הסובייטית.  ברוסיה  הפוטוריסטים  המשוררים 
הרוסית  הפועלים  ל"מפלגת  והצטרף  המהפכנים  לחוגים  התוודע  שם  למוסקבה, 
הסוהר  בבית  בתא  נכתבו  סיפר,  כך  הראשונים,  שיריו  הסוציאל-דמוקרטית". 
שחרורו  לאחר  גמור.  בבידוד  רצופים  חודשים  עשר  אחד  הוחזק  שבו  "בוטירקה", 
החליט להתמקד בכתיבה ספרותית, ובשנת 1912 פורסמו שני שירים ראשונים פרי 
עטו – "לילה" ו"בוקר", במאסף הספרותי של התנועה הפוטוריסטית – "סטירת לחי 
לטעם הציבורי" )Пощёчина общественному вкусу(. בשנת 1915 פגש לראשונה 
שהפכה   – בריק  ליליה  וברעייתו  הספרותי,  לפטרונו  שהפך   – בריק  אוסיפ  במו"ל 
בידיעתו  אהבים,  קשרי  ניהלו  השניים  שירתו.  על  חשובה  ולהשראה  חייו  לאהבת 
קו  מאיאקובסקי  אימץ  אוקטובר  מהפכת  פרוץ  לאחר  בריק.  אוסיפ  של  והסכמתו 
אידיאולוגי חריף, ונעשה למשורר המזוהה ביותר עם רוסיה הסובייטית. בתקופה זו 
ערך את כתב העת "לף", שהיה בטאונה המרכזי של "חזית השמאל של האמנות". 
אף שנחשב בשעתו למשורר-תועמלן המעמיד את כשרונו הגדול בשירות המפלגה 
רוסיה  של  לגבולותיה  מעבר  הרבה  מאיאקובסקי  של  שירתו  השפיעה  ומנהיגיה, 
כונו  שלונסקי  ואברהם  פן  )אלכסנדר  עבריים  משוררים  על  השאר  בין  הסובייטית, 
בפי מתנגדיהם "מיאקובסקאים קטנים"(. מאיאקובסקי שם קץ לחייו ב-14 באפריל 
1930, באמצעות יריה בליבו. במכתב שהשאיר אחריו כתב: "אל תרכלו. המנוח לא 

אהב את זה".

פתיחה: $300

252. Vladimir Mayakovsky – "To Sergei Yesenin" – Tbilisi, 1926 
– Cover Design by Alexander Rodchenko

Сергею Есенину [To Sergei Yesenin], by Vladimir Mayakovsky. Published 
by Заккнига (Zakniga); printed in Tbilisi (Georgia), 1926. Russian. 
The poem written by Vladimir Mayakovsky in memory of poet Sergei 
Yesenin who committed suicide in December 1925. Cover design and 
two photomontage works by Alexander Rodchenko.
15, [1] pp, 17.5 cm. Good-fair condition. Creases and dampstains on the 
cover and throughout the booklet (dark stains on several pages). Minor 
blemishes to cover.
Vladimir Mayakovsky (1893-1930), a poet and playwright, born in Georgia, one of the leading Futurist poets in Soviet 
Russia. In 1906, he moved with his family to Moscow, where he became acquainted with revolutionary circles and 
joined the Russian Social Democratic Labor Party. His first poems, so he recalled, were written in the Butyrka prison 
where he was imprisoned for eleven months in total seclusion. After his release, he decided to focus on literary writing 
and in 1912 his first two published poems – "Night" and "Morning", appeared in the Futurists' manifesto "A Slap in 
the Face of Public Taste" (Пощёчина общественному вкусу). In 1915, he first met publisher Osip Brik. Brik became his 
literary patron and his wife, Lily Brik, became the love of Mayakovsky's life and a source of inspiration for his poetry. 
After the outbreak of the October Revolution, Mayakovsky adopted a radical ideology and became the poet who was 
most identified with Soviet Russia. During this period, he edited LEF – the journal of the Left Front of the Arts. Although 
he was considered at the time a poet-propagandist who lends his talent to the service of the party and its leaders, 
the influence of Mayakovsky's poetry reached way beyond the borders of Soviet Russia, inspiring among others the 
Hebrew poets Alexander Penn and Avraham Shlonsky (who were scorned by their opponents as "Little Mayakovskys"). 
Mayakovsky took his own life on April 14, 1930, putting a bullet through his heart. In a letter he left behind, he wrote: 
"Please do not gossip. The deceased disliked that sort of thing terribly".

Opening price: $300 

252a

252b
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 –  1923 פטרבורג,  מוסקבה-סנקט   – אסייב  ניקולאי  מאת  שירה  ספר   .253
עטיפה בעיצוב אלכסנדר רודצ'נקו

Избрань, Стихи, 1912-1922 ]מבחר, שירים, 1912-1922[, מאת ניקולאי אסייב. הוצאת 

Krug( Круг(, מוסקבה-סנקט פטרבורג, 1923. רוסית. עטיפה בעיצוב אלכסנדר רודצ'נקו. 
 ,Николай Асеев( אסייב  ניקולאי  הפוטוריסטי  הרוסי  המשורר  מאת  שירים  אסופת 
1889-1963(, חבר בקבוצת האמנים "לף" )"חזית השמאל של האמנות"(. העטיפה עוצבה 

בידי אלכסנדר רודצ'נקו.
128, ]4[ עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים )בעיקר בעטיפה האחורית ובדפים הראשונים 
והאחרונים(. קרעים קלים בשולי העטיפה וקרעים חסרים קלים בתחתית השדרה. קרע 
לכל אורך השדרה החוצה את החוברת לחלקים נפרדים. תו-ספר בעמוד השני. הקדשה 

בכתב-יד )רוסית( בעמוד הראשון, מתוארכת 1925. 

פתיחה: $300

253. Volume of Poetry by Nikolai Aseev – Moscow-St. Petersburg, 
1923 – Cover Design by Alexander Rodchenko

Избрань, Стихи, 1912-1922, [Selection, Poems, 1912-1922], by Nikolai 
Aseev. Moscow-St. Petersburg: Круг (Krug), 1923. Russian, Cover design by 
Alexander Rodchenko.
A volume of poetry by Russian Futurist poet Nikolai Aseev (Николай Асеев, 
1889-1963), member of the Left Front of the Arts (LEF) association. Cover design by Alexander Rodchenko.
128, [4] pp, 20.5 cm. Good condition. Stains (mainly to back cover and first and last leaves). Small tears to edges of cover, 
small open tears to lower part of spine. A tear along the entire spine splits the book into parts. Bookplate on the second page. 
Handwritten inscription (Russian) on the first page, dated 1925.

Opening price: $300

254. פואמה מאת סמיון קירסנוב – מוסקבה, 1930 – עטיפה בעיצוב אלכסנדר 
רודצ'נקו 

הוצאת  קירסנוב.  סמיון  מאת  האחרון[,  ]העכשווי   Последний современник
אלכסנדר  בעיצוב  עטיפה  רוסית.   .1930 מוסקבה,   ,)Federatsiya(  Федерация

רודצ'נקו. 
של  תלמידו   ,)1906-1972  ,Семён Кирсанов( קירסנוב  סמיון  מאת  דיסטופית  פואמה 
ולדימיר מאיאקובסקי ומזכיר כתב העת "ֵלף דרום" )Юго-ЛЕФ – ממשיך דרכם של כתבי-
דרכו  בדיוני  עולם  המתארת  הפואמה,  מאיאקובסקי(.  בעריכת  חדש"  ו"לף  "לף"  העת 
משתקפת המציאות הסובייטית, קיבלה ביקורות קשות ולא פורסמה במהדורות נוספות. 

בשנות הארבעים היא אף הפסיקה להופיע ברשימות הביבליוגרפיות של המשורר. 
עטיפת החוברת עוצבה בידי אלכסנדר רודצ'נקו. 

95, ]1[ עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים בגוף החוברת; כתמים על העטיפה. קרע של 
כ-3 ס"מ בשולי אחד הדפים. קמטים, קרעים וקרעים חסרים קלים בשולי העטיפה ובשדרה. 

ראו פריט 247. 

פתיחה: $400

254. Dystopic Poem by Semyon Kirsanov – Moscow, 1930 – Cover 
Design by Alexander Rodchenko

Последний современник [The Last Contemporary], by Semyon Kirsanov. 
Moscow: Федерация (Federatsiya), 1930. Russian. Cover design by Alexander Rodchenko. 
Dystopic poem by Semyon Kirsanov (Семён Кирсанов, 1906-1972), a student of Vladimir Mayakovsky and secretary of 
the Yugo-LEF journal (Юго-ЛЕФ – the successor of the LEF and Novy-LEF journals edited by Mayakovsky). The poem, 
describing an imaginary world reflecting the Soviet reality, was severely criticized and was not published again. During 
the 1940s it even stopped appearing in the poet's bibliographical lists. 
Cover design by Alexander Rodchenko.
95, [1] pp, 18 cm. Good condition. A few stains throughout the booklet; stains on the cover. A tear of approx. 3 cm at the margin 
of one of the leaves. Creases, tears and small open tears to the margins of the cover and the spine. 
See item 247.

Opening price: $400

253

254
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בראשית המאה ה-20.  הרוסי. מחלוצי האמנות האבסטרקטית  האוונגרד  ותיאורטיקן של  )1879-1935(, אמן  קזימיר מלביץ' 
מלביץ' נולד באוקראינה למשפחה ממוצא פולני, הבכור מבין ארבעה עשר אחים. בשנת 1904 נסע למוסקבה ללימודי אמנות, והיה 
שותף לכמה מהפרוייקטים המזוהים ביותר עם האוונגרד הרוסי )בין היתר, עיצב את התפאורה לאופרה הפוטוריסטית "ניצחון על 
השמש"(. בשנת 1915 הציג ב"תערוכה הפוטוריסטית האחרונה לציורים 0.10" את אחת מעבודותיו הנודעות ביותר – "הריבוע השחור", 
הנחשבת לאבן דרך בציור המודרניסטי )מלביץ' צייר בחייו עוד ארבע גרסאות של העבודה(. העבודה סללה את הדרך לסגנון החדש 
שפיתח מלביץ', ה"סופרמטיזם" והציגה את מאפייניו העקריים: שימוש בצורות גיאומטריות פשוטות ובמבחר מוגבל של צבעים. בשנים 
הבאות התרחבה מאוד השפעתו של מלביץ', ובשנת 1920, מגובה בחוג נלהב של תומכים, "תפס" את מקומו של מארק שאגאל בבית 
הספר לאמנות בוויטבסק. בעקבות שינויים בתנאים הפוליטיים, נאלץ מלביץ' לשנות בשנותיו האחרונות את סגנונו הנועז ולאמץ את 

מודל הריאליזם הסוציאליסטי. הוא נפטר בשנת 1935, בעוני מרוד והרחק מתודעת הקהל.

Kazimir Malevich (1879-1935), an artist and theoretician of the Russian avant-garde. One of the pioneers of 
abstract art in the early 20th century. Malevich was born in Ukraine to a family of Polish origin, the eldest of fourteen 
siblings. In 1904, he travelled to Moscow to study art and took part in several of the projects that are most identified with 
the Russian avant-garde (including the design of the stage-set for the Futurist opera "Victory Over the Sun"). In 1915, 
he exhibited in the "Last Futurist Exhibition of Paintings 0.10" one of his iconic works – "The Black Square", which is 
considered one of the seminal works of modern art (Malevich painted four additional versions of the work in his lifetime). 
The work paved the way for the new style developed by Malevich, Suprematism, and introduced its major characteristics: 
using simple geometrical forms and a limited selection of colors. In years to come, Malevich's influence increased and in 
1920, backed up by an enthusiastic circle of supporters, he took the place of Marc Chagall at the art school of Vitebsk. Due 
to political changes, in his final years Malevich was forced to alter his revolutionary style and adopt the model of socialist 
realism. He died in 1935, in poverty and far from the public's eye. 
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255. "השלושה", אסופת שירה ופרוזה פוטוריסטית – סנקט 
פטרבורג, 1913 – עטיפה בעיצוב קזימיר מלביץ'

וילנה  ֶולימיר חלבניקוב  ]השלושה[, מאת אלכסיי קרוצ'וניך,   Трое
גורו. הוצאת Zhuravl( журавль(, סנקט פטרבורג, ]1913[. רוסית. 

עטיפה בעיצוב קזימיר מלביץ'. ]נדפס ב-500 עותקים[. 
אסופת שירה ופרוזה שנדפסה לזכרה של המשוררת הפוטוריסטית, 
1877-1913(. באסופה   ,Елена Гуро( גורו  ילנה  והציירת  הסופרת 
אלכסיי  הפוטוריסטיים  המשוררים  ומאת  גורו  מאת  יצירות 
של  מאמרו  בה  נדפס  היתר,  בין  חלבניקוב.  וֶולימיר  קרוצ'וניך 
 )Zaum( "קרוצ'וניך, "דרכיה החדשות של המילה", העוסק ב"זאום

– השפה הפוטוריסטית החדשה שהגו חלבניקוב וקרוצ'וניך.
 – לוחות-הדפס  ארבעה  באסופה  מופיעים  הטקסט  לצד 
רפרודוקציות של ציורים מאת קזימיר מלביץ'. העטיפה עוצבה בידי 

מלביץ' ונדפסה בדפוס ליטוגרפי. 
96 עמ', 19.5 ס"מ. נייר ירקרק. מצב טוב. פגמים קלים. קונטרסים 

רופפים. עטיפה מנותקת, עם כתמים ומספר קרעים קלים. 

פתיחה: $1200

255. "The Three", Anthology of Futurist Poetry and Prose – St. Petersburg, 1913 – Cover Design by Kazimir 
Malevich 

new futurist language thought of by Kruchnykh and 
Khlebnikov.
The anthology also contains four plates, with 
reproductions of paintings by Kazimir Malevich. The 
lithographic cover was designed by Malevich.
96 pp, 19.5 cm. Greenish paper. Good condition. Minor 
blemishes. Loose gatherings. Detached cover, with stains and 
several small tears.

Opening price: $1200 

Трое [The Three], by Aleksei Kruchyonykh, Velimir 
Khlebnikov and Elena Guro. St. Petersburg: журавль 
(Zhuravl), [1913]. Russian. Cover design by Kazimir 
Malevich. [Printed in 500 copies].
Anthology of poetry and prose, printed in memory of 
the Futurist poet, writer and painter Elena Guro (Елена 
Гуро, 1877-1913). The anthology contains works by Guro 
and by futurist poets Aleksei Kruchyonykh and Velimir 
Khlebnikov, including the article "The New Ways of the 
Word", by Kruchyonykh, dealing with the "Zaum" – the 

255a

255b



אוונגרד  |  73

באמנות",  החדש  הריאליזם  לסופרמטיזם,  ופוטוריזם  "מקוביזם   – מלביץ'  קזימיר  מאת  סופרמטיזם,  על  חוברות  שתי   .256
מהדורה מאוירת / "מסזאן לסופרמטיזם" – מוסקבה, 1916/1920

שתי חוברות על סופרמטיזם, מאת קזימיר מלביץ':
 От кубизма и футуризма к супрематизму. Новый  .1
לסופרמטיזם.  ופוטוריזם  ]מקוביזם   живописный реализм
שלישית  מהדורה   .1916 מוסקבה,  באמנות[.  החדש  הריאליזם 

)מהדורה מאוירת ראשונה(. רוסית. 
החדש  הריאליזם  לסופרמטיזם,  ופוטוריזם  "מקוביזם  המניפסט 
באמנות" נדפס לראשונה עבור "התערוכה הפוטוריסטית האחרונה 
לציורים 0.10" שהוצגה בפטרוגרד )סנקט פטרבורג( מדצמבר 1915 
את  לראשונה  מלביץ'  קזימיר  הציג  זו  בתערוכה   .1916 ינואר  ועד 
העליונה  בפינה  הסופרמטיזם.   – שיצר  החדש  האמנותי  הסגנון 
רוסיים-אורתודוכסיים  בבתים  שנועד  מקום  התערוכה,  אולם  של 
לתליית איקונות, תלה מלביץ' את מה שהחשיב לעבודה החשובה 
השחור"  "הריבוע  השחור".  "הריבוע  ציורו   – בתערוכה  ביותר 
לרגע  ונחשב  הפיגורטיבי  הציור  סוף  את  סימל  הסופרמטיסיטי 

מכונן בתולדות האמנות המודרנית.
בחוברת שלפנינו, לצד תיאורו של מלביץ' את עיקרי הסופרמטיזם 

ואת החידוש הגלום בו, נדפסו שני לוחות-איור )פוטוליטוגרפיות( 
המציגים את העבודות "הריבוע השחור" ו"העיגול השחור". "הריבוע 

השחור" נדפס גם על העטיפה הקדמית. 
פתיחת  עם  נדפסו  המניפסט  של  הראשונות  המהדורות  שתי 
התערוכה, ללא איורים. המהדורה השלישית שלפנינו היא מהדורה 

מתוקנת ומורחבת, והמהדורה המאוירת הראשונה. 
31 עמ' + ]2[ לוחות, 18 ס"מ. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים בכמה 
דפים. פגמים וקרעים חסרים )לעתים עם פגיעה בטקסט(. החוברת 

כולה שוקמה שיקום מקצועי. אחד הדפים מנותק. 
לסופרמטיזם[.  ]מסזאן   От Сезанна до супрематизма  .2
לענייני  העממי  הקומיסריון  של  יפות  לאמנויות  המחלקה  הוצאת 
 ,)Отдел Изобразительных Искусств Наркомпросса( חינוך 

]מוסקבה?, 1920[. רוסית. 
16 עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בעיקר בעטיפה האחורית. 

פתיחה: $400 
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257. ניקולאי פונין – "סדרת ההרצאות הראשונה בקורסים 
קצרים למורים לרישום" – פטרוגרד, 1920 – עטיפה בעיצוב 

קזימיר מלביץ'

 Первый цикл лекций, читанных на краткосрочных курсах
]סדרת   для учителей Рисования - современное искусство
אמנות   – לרישום  למורים  קצרים  בקורסים  הראשונה  ההרצאות 
 .1920 פטרבורג(,  )סנקט  פטרוגרד  פונין.  ניקולאי  מאת  עכשווית[, 

רוסית. 
והמבקר  האמנות  היסטוריון  מפי  הרצאות  סדרת  של  תמליל 
הרוסי ניקולאי פונין. את ההרצאות, שבהן עסק במגמות החדשות 
באמנות, העביר פונין בשנת 1919 במסגרת תפקידו כראש המחלקה 
לאמנויות בקומיסריון העממי לענייני חינוך )Narkompros( בסנקט 

פטרבורג. 
עטיפת החוברת עוצבה בידי קזימיר מלביץ' בסגנון סופרמטיסטי. 

ואוצר אמנות רוסי, שזכה  )1888-1953(, תיאורטיקן  ניקולאי פונין 
במחלקה  לימודיו  את  סיים   1914 בשנת  האוספים".  "מציל  לכינוי 
ונעשה  פטרבורג  סנקט  באוניברסיטת  האמנות  של  להיסטוריה 
בהם  הימים,  אותם  של  המהפכניים  לחוגים  קרבתו  ועורך.  מבקר 
לאחד  אותו  עשו  והפורמליסטיים,  הקונסטרוקטיביסטיים  גם 
הקולות החשובים בעולם האמנות הרוסי, ובשנת 1918 מונה לאוצר 
פטרבורג  בסנקט  המפורסמים  מהמוזיאונים  שניים  של  )קומיסר( 
וה"ארמיטאז'".  הממלכתי"  הרוסי  "המוזיאון   – כולו  ובעולם 
בתפקידו זה הגן פונין בחירוף נפש על אוצרות האמנות המערביים 
האירופאים,  הציירים  גדולי  של  מופת  יצירות  במוזיאונים,  ששכנו 

וסירב בכל תוקף לאפשר את השמדתם.
אנה  המשוררת  של  זוגה  לבן  פונין  נעשה  ה-20  שנות  בראשית 
ניהל את אחד מסלוני הספרות הנודעים בסנקט  והזוג  אחמטובה, 
פטרבורג. כשנעצר לראשונה בשנת 1930, שיגרה אחמטובה עתירה 
ליוזף סטאלין והצליחה להביא לשחרורו. תשע עשרה שנים אחר כך, 
לאחר שטען שכמה מדיוקנאותיו של לנין עשויים בחוסר טעם, נעצר 
 ,1953 בשנת  נפטר  רוסיה. הוא  בצפון  לגולאג  ונשלח  בשנית  פונין 
אסירים  למאתיים  מגורים  במתקן  וחולי,  רעב  שנות  ארבע  מקץ 
על  תלוי  מעילו  את  הותירה  אחמטובה  אנא  אחת.  בנורה  שהואר 

קולב בביתה כאנדרטה לזכרו. המעיל תולה בביתה עד היום.
84 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קמטים וקרעים קלים 
בשוליים של מספר דפים. רישום בעט בעמוד השער. חותמות-דיו 
ופגמים  כתמים  האחורית.  העטיפה  צידי  ומשני  האחרון  בעמוד 

בשולי העטיפה ובשדרה. השדרה משוקמת כולה. 

פתיחה: $400 

256. Two Essays about Suprematism by Kazimir 
Malevich – "From Cubism and Futurism to 
Suprematism: A New Realism in Painting", 
Illustrated Edition / "From Cézanne to 
Suprematism" – Moscow, 1916/1920

Two essays about Suprematism by Kazimir Malevich:
1. От кубизма и футуризма к супрематизму. Новый 
живописный реализм [From Cubism and Futurism to 
Suprematism: A New Realism in Painting]. Moscow, 
1916. Third edition (first illustrated edition). Russian. 
The manifest "From Cubism and Futurism to 
Suprematism: A New Realism in Painting" was first 
printed for "The Last Futurist Exhibition of Paintings 
0.10", held in Petrograd (St. Petersburg) from December 
1915 to January 1916. In this exhibition, Kazimir 
Malevich displayed for the first time the new artistic 
style he had founded – Suprematism. In the upper corner 
of the exhibition hall, a place that in Russian Orthodox 
houses was designated for hanging icons, Malevich 
hang what he considered to be the most important 
work of the exhibition – his painting "Black Square". 
The suprematist "Black Square" symbolized the end of 
figurative painting and is considered a turning point in 
the history of modern art. 
Alongside Malevich's description of the principles of 
Suprematism and its novelty, this booklet features two 
illustration plates (photolithographs) depicting the 
works "Black Square" and "Black Circle". The "Black 
Square" was also printed on the front cover.
The first two editions of this manifest were printed for 
the opening of the exhibition, without illustrations. This 
third edition is a revised and enlarged edition, and the 
first illustrated one. 
31 pp + [2] plates, 18 cm. Good-fair overall condition. Stains 
on several leaves. Blemishes and open tears (sometimes 
affecting text). The entire booklet was professionally restored. 
One leaf is detached.
2. От Сезанна до супрематизма [From Cézanne to 
Suprematism]. [Moscow?]: The Department of Fine Arts 
of the People's Commissariat (Отдел Изобразительных 
Искусств Наркомпросса), [1920]. Russian. 
16 pp, 18.5 cm. Good condition. Stains, mostly on the back 
cover.

Opening price: $400
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257. Nikolay Punin – "First Cycle of Lectures, 
Read at Short-term Courses for Teachers of 
Drawing" – Petrograd, 1920 – Cover Design 
by Kazimir Malevich

Первый цикл лекций, читанных на краткосрочных 
курсах для учителей Рисования - современное 
искусство [First Cycle of Lectures, read at 
Short-term courses for Teachers of Drawing – 
Contemporary Art], by Nikolay Punin. Petrograd 
(St. Petersburg), 1920. Russian.
Transcription of a series of lectures by Russian art 
historian and critic Nikolay Punin. The lectures, 
which dealt with new trends in art, were given by 
Punin in 1919, when he was head of the Petrograd 
Visual Arts Department (IZO) of the People's 
Commissariat of Enlightenment (Narkompros).
Suprematist cover design by Kazimir Malevich.
Nikolay Punin (1888-1953), a Russian theoretician 
and curator, known as the "savior of art 
collections". In 1914, he graduated from the 
art history department of the St. Petersburg 
University and became a critic and editor. His 
closeness to the revolutionary circles of the day, 
among them the Constructivists and Formalists, 
made him one of the important voices in the 
world of Russian art and in 1918 he was appointed 
People's Commissar of two of the most famous 
museums of St. Petersburg and the entire world 
– The State Russian Museum and the Hermitage 
Museum. In this role, Punin protected the Western 
art treasures in the museums, masterpieces by 
leading European painters, with great ferocity, 
strongly refusing to enable their destruction. 
In the early 1920s, Punin became the partner of 
poet Anna Akhmatova and their home became a meeting place for the literary milieu of St. Petersburg. When he was 
arrested for the first time in 1930, Akhmatova sent a petition to Joseph Stalin, which led to his release. Nineteen years 
later, after claiming that several of Lenin's portraits were tasteless, Punin was arrested for a second time and sent to 
a Gulag in northern Russia. He died in 1953, after four years of hunger and sickness, in a barrack crowded with two 
hundred prisoners lit by one light bulb. Anna Akhmatova left his coat hanging on a rack in her house as a memorial. 
It hangs to this day. 
84 pp, 21.5 cm. Good condition. A few stains. Creases and small tears to margins of several leaves. Pen notation on the title page. 
Stamps on the last page and on both sides of the back cover. Stains and blemishes to the margins of the cover and spine. The 
spine is completely restored. 

Opening price: $400 
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מאת  האוונגרד  אמנות  על  ספר   – תנוע"  נוע  כן  פי  על  "ואף   .258
איליה ארנבורג – מוסקבה-ברלין, 1922 – איורים מאת פרנאן לז'ה

А всё-таки она вертится ]ואף על פי כן נוע תנוע[, מאת איליה ארנבורג. 
הוצאת Gelikon( Геликон(, מוסקבה-ברלין, 1922. רוסית. עטיפה ואיורים 

מעשה ידי פרנאן לז'ה.
ספרו של איליה ארנבורג על אודות האמנות המודרנית בראשית המאה ה-20 
תצלומי- של  רבות  רפרודוקציות  כולל  בפרט.  הקונסטרוקטיביסטי  והזרם 
עבודות מאת אמנים שונים )פרנאן לז'ה, פבלו פיקאסו, אלכסנדר רודצ'נקו, 
אל ליסיצקי, ז'ק ליפשיץ ואחרים(, תצלום של העיר ניו-יורק, תצלום מתוך 
שלושה  בספר  מופיעים  בנוסף,  ועוד.  צ'אפלין,  צ'ארלי  של  מסרטיו  אחד 
דמות  של  מודרניסטי  דיוקן  מעין  המציגים  לז'ה,  פרנאן  מעשה-ידי  איורים 

"הנווד" מסרטי צ'ארלי צ'אפלין.
בהערה שנדפסה מטעם הוצאת הספרים בתחילת הספר צוין כי: "המחבר 
מבקש להדגיש שהספר נדפס באורתוגרפיה הישנה בניגוד לרצונו". בעמוד 
שאחריה נדפסה הקדשת המחבר: "באמצעות ספר זה אני מצדיע למשוררים, 
לציירים, למעצבים, לעורכים, לקומיקאים, לשחקני הקרקס, למוזיקאים, לכל 

הבונים ברוסיה דברים חדשים".
יהודי-סובייטי,  ומשורר  סופר   ,)1891-1967( ארנבורג  גריגורייביץ'  איליה 
מחשובי הסופרים הפוליטיים במאה ה-20. ארנבורג גדל בעיר מוסקבה, שם 
הצטרף   1905 בשנת  אלכוהוליים.  משקאות  לייצור  חרושת  בית  אביו  ניהל 
בוכרין  ניקולאי  הלימודים,  לספסל  ידידו  בהשפעת  הבולשביקית  למחתרת 
בידי  ועונה  שנתפס  לאחר  אולם  אוקטובר(,  מהפכת  מנהיגי  אחד  )לימים 

המשטרה החשאית החליט לעזוב את רוסיה ולהגר לפריז.
עם  נפגש  אף  זו  )בתקופה  קומוניסטית  בפעילות  לעסוק  הוסיף  בפריז 
ולדימיר איליץ' לנין(, אולם חיי הבוהמה הפריזאיים ורשמיה המבעיתים של 
מלחמת העולם הראשונה הרחיקו אותו מהשקפותיו המקוריות והוא נעשה 
המהפכה,  ממתנגדי  אחד  היה  כבר   1917 בשנת  לרוסיה  כשחזר  אנרכיסט. 
על  ההסתערות  את  המדמה  לרוסיה",  "תפילה  הבוטה  שירו  את  ופרסם 
פעם  ארנבורג  נעצר  התבטאויותיו,  בעקבות  אונס.  למעשה  החורף  ארמון 
נוספת בידי המשטרה החשאית, אך הפעם באשמת ריגול לטובת הצד השני 
– נאמני הצאר. הוא שוחרר רק הודות להתערבות ידיד נעוריו ניקולאי בוכרין, 

וב-1921 היגר בחזרה לפריז.
לאחר תבוסת צרפת במלחמת העולם השנייה שב בשלישית למכורתו רוסיה, 
הקומוניסטית  האידאולוגיה  של  ביותר  האדוקים  מנאמניה  כאחד  והפעם 
המאמר  )בהם  ביותר  החריפים  כתביו  את  פרסם  זו  בתקופה  ומנהיגיה. 
יוזף  של  למקורבו  ונעשה  גרמנים(,  של  אבחנה  חסר  להרג  הקורא  "הרוג!", 
ה"ספר  את  גרוסמן  וסילי  הסופר  עם  ביחד  פרסם   ,1946 בשנת  סטאלין. 
הנאצי  המשטר  קרבנות  של  המוקדמים  העדויות  מקובצי  אחד   – השחור" 
במחנות הריכוז וההשמדה. יחסיו הקרובים עם סטאלין, החירויות המפליגות 
שזכה להן והעובדה ששרד את תקופת "הטיהורים הגדולים" הטילו צל כבד 

על יושרו ועבודתו הספרותית בתקופה זו. 
ארנבורג נודע כמתנגד חריף של הציונות, כינה את ישראל "מדינה בורגנית" 
כשפגש   ,1948 בשנת  בעולם".  ביותר  השפל  "היהודי  גוריון  בן  דוד  ואת 
בשגרירת ישראל הראשונה במוסקבה, גולדה מאיר, סירב לשוחח עמה ביידיש 
בטענה שהיא "בת ממזרה" של הגרמנית. למרות זאת, הורה בצוואתו לשלוח 
את החלק "היהודי" של ארכיונו למוסד "יד ושם" בירושלים, שם נשמר בסוד 

עשרים שנה לאחר מותו. ארנבורג נפטר בשנת 1967 במוסקבה. 
בראשית  צרפתי.  וקולנוען  פסל  צייר,   ,)1881-1955( לז'ה  אנרי  פרנאן  ז'וזף 
דרכו עסק באדריכלות, אולם בשנת 1900 החליט לעבור לפריז, התוודע אל 

חוגי האמנות האוונגרדית של רובע מונפראנס ונעשה לצייר בעצמו. עם פרוץ מלחמת העולם גויס לצבא הצרפתי, נפגע מהפגזת גז חרדל ולאחר 
אשפוז ממושך שוחרר משירות. במשך כל תקופת שירותו הצבאי לא חדל לצייר. בשנות העשרים שב לפריז ונעשה לדמות בולטת בחיי האמנות 
של העיר, אותן השנים גם החל לגלות עניין בעיצוב תפאורה ובעשייה קולנועית, מאחר שלציור על גבי בד לא היה לדעתו עתיד. בשנת 1935 
הוצגו עבודותיו לראשונה במוזיאון "מומה" שבניו-יורק. עם עבודותיו הנודעות נמנים הציורים "המונה ליזה עם מפתחות", "הבונים", הסרט 

המופשט "הבלט המכאני" ויצירות רבות אחרות.
139, ]3[ עמ' + ]8[ לוחות )מודפסים משני הצדדים(, 22 ס"מ בקירוב. מצב טוב. פגמים קלים, בעיקר בשולי הדפים. עטיפה מנותקת, עם קמטים 

קלים, מעט כתמים ופגמים.

פתיחה: $400
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258. "And Yet It Moves" – Book about Avant-Garde Art 
by Ilya Ehrenburg – Moscow-Berlin, 1922 – Illustrations by 
Fernand Léger

А всё-таки она вертится [And Yet It Moves], by Ilya Ehrenburg. 
Moscow-Berlin: Геликон (Gelikon), 1922. Russian. Cover design 
and illustrations by Fernand Léger.
Ilya Ehrenburg's book on modern art in the early 20th century 
and the Constructivist movement in particular. Featuring 
images of works by various artists (Fernand Léger, Pablo Picasso, 
Alexander Rodchenko, El Lissitzky, Jacques Lipchitz and others), 
a photograph of New York, a photograph from one of Charlie 
Chaplin's films, and more. In addition, the book features three 
Modernist portraits of The Tramp from Charlie Chaplin's films, 
by Fernand Léger.
A comment printed by the publishing house at the beginning 
of the book, notes that "the author wants to emphasize that 
the book was printed in the old orthography against his will". 
The author's dedication, printed on the following page, reads: 
"By means of this book I salute the poets, the painters, the 
designers, the editors, the comedians, the circus artists, the 
musicians, all those who are building new things in Russia". 
Ilya Grigoryevich Ehrenburg (1891-1967), a Jewish-Soviet writer 
and poet, one of the most important political writers of the 
20th century. Ehrenburg grew up in Moscow, where his father 
was a director of a brewery. In 1905, he joined the Bolshevik 
underground movement, influenced by his schoolmate Nikolai Bukharin (later one of the leaders of the October 
Revolution); however, after being caught and tortured by the secret police he left Russia and moved to Paris.
In Paris, he continued to be involved in communist activity (during this period, he even met with Vladimir Ilyich Lenin); 
however, the Parisian bohemian life and the horrific impressions of World War I distanced him from his original views 
and he became an anarchist. When he returned to Russia in 1917, he opposed the revolution and published his blunt 
poem "Prayer for Russia", which compared the storming of the Winter Palace to rape. Subsequently, Ehrenburg was 
arrested once again by the secret police, this time for espionage for the other side, the Tsar's allies. He was released only 
due to the intervention of his childhood friend Nikolai Bukharin and in 1921 moved back to Paris. 
After the defeat of France in World War II, he returned for the third time to Russia, this time as one of the most 
fervent supporters of the communist ideology and its leaders. During this period, he published his most radical writings 
(among them, the article "Kill!" – calling for indiscriminate killing of Germans) and grew closer to Joseph Stalin. In 
1946, in collaboration with the writer Vasily Grossman, he published the "Black Book" – one of the earliest collections 
of testimonies by victims of the Nazis. His close relationship with Stalin, the great liberties he was allowed and the 
fact that he survived Stalin's Great Purge cast a long shadow over his integrity and his literary work during this period. 
Ehrenburg was known as a fierce opponent of Zionism, calling Israel a "Bourgeois State" and David Ben-Gurion "The 
lowliest Jew in the world". In 1948, when he met the first Israeli ambassador in Moscow, Golda Meir, he refused to 
speak to her in Yiddish claiming it was a "bastard daughter" of German. Nevertheless, in his last will, he bequeathed 
the Jewish part of his archive to the "Yad Vashem" Institute in Jerusalem, where it was secretly kept for twenty years. 
Ehrenburg died in 1967 in Moscow. 
Joseph Fernand Henri Léger (1881-1955), a French painter, sculptor and filmmaker. Léger initially trained as an architect; 
yet in 1900 decided to move to Paris, got to know the avant-garde artistic circles of Montparnasse and became a painter 
himself. With the outbreak of the World War he was drafted to the French army; he was wounded during a mustard 
gas attack and after prolonged hospitalization was discharged. During his entire military service, he never stopped 
sketching. He returned to Paris in the 1920s and became a prominent figure in the artistic life of the city; in those years, 
he also became interested in scenic design and filmmaking, since he believed that "the future of abstraction [was] in 
mural rather than easel paintings". In 1935, his works were exhibited for the first time at the Moma Museum in New 
York. Among his well-known works are the paintings "Mona Lisa with Keys", "The Builders", the abstract film "Ballet 
Mécanique" and many others. 
139, [3] pp + [8] plates (printed on both sides), approx. 22 cm. Good condition. Minor blemishes, mostly to margins of leaves. 
Detached cover, with minor creases, a few stains and blemishes. 

Opening price: $400
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 –  1912 מוסקבה-פריז,   – צייטלין  מיכאיל  מאת  שירים  "ליריקה",   .259
 – יפימוב  איוון  בעיצוב  כותרות  בורדל,  ואנטואן  לוט  אנדרה  מאת  איורים 

כריכת קלף מעוטרת ביד

 Наука הוצאת  צייטלין[.  מיכאיל   ;Amari[  A Marie מאת  ]ליריקה[,   Лирика
)Nauka(, ]מוסקבה-פריז[, 1912. רוסית. 

ספר שירה מאת מיכאיל צייטלין )Михаил Цетлин, 1882-1945(, משורר, סופר, מחזאי 
ומתרגם יהודי-רוסי, המוכר בשם העט Amari; נכדו של קלונימוס זאב ויסוצקי )מייסד 

חברת התה "ויסוצקי"( ומצאצאיו של העסקן והשתדלן היהודי יהושע צייטלין. 
 André( לצד השירים כולל הספר איורים מאת האמן הצרפתי הקוביסטי אנדרה לוט
Lhote, 1885-1962( ושלושה לוחות עם רישומים מאת הפסל והצייר הצרפתי אנטואן 
הפסל  בידי  עוצבו  השירים  כותרות   .)1861-1929  ,Antoine Bourdelle( בורדל 
והצייר הרוסי איוון יפימוב )Иван Ефимов, 1878-1959(. לספר כריכת קלף נאה, עם 

עיטורים מצוירים ביד. 
]1[ דף, 123, ]5[ עמ', ]1[ דף + ]3[ לוחות, 20 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקרעים 
קלים בשולי כמה מהדפים. חיתוך דפים בלתי-אחיד. שני דפים לא נחתכו בשוליהם. 
פגמים  הבטנה.  באחד מדפי  חותמת-דיו  )רוסית(.  בעמוד השער  בכתב-יד  הקדשה 

קלים בכריכה. 

פתיחה: $400

259. "Lyric", Poems by Mikhail Tsetlin – Moscow-Paris, 1912 – 
Illustrations by Andre Lhote and Antoine Bourdelle, Headings 
Designed by Ivan Efimov – Hand-Decorated Parchment Binding 

Лирика [Lyric], by A Marie [Amari; Mikhail Tsetlin]. [Moscow-Paris]: 
Наука (Nauka), 1912. Russian.
A volume of poetry by Mikhail Tsetlin (Михаил Цетлин, 1882-1945), 
a Jewish-Russian poet, writer, playwright and translator, known by 
the penname Amari; a grandson of Zeev Kalonymus Wissotzky (the 
founder of the Wissotzky tea company) and a descendant of the Jewish 
philantropist Joshua Zeitlin.
Alongside the poems, the book contains illustrations by the French 
cubist artist André Lhote (1885-1962) and three plates with sketches 
by the French sculptor and painter Antoine Bourdelle (1861-1929). The 
poem headings were designed by the Russian sculptor and painter Ivan 
Efimov (Иван Ефимов, 1878-1959). Bound in a fine parchment binding 
decorated by hand. 
[1] leaf, 123, [5] pp, [1] leaf + [3] plates, 20 cm. Good condition. Some stains 
and small tears to edges of several leaves. Uneven edges. Two unopened 
leaves. Handwritten inscription on title page (Russian). Stamp on one 
endpaper. Minor blemishes to binding.

Opening price: $400
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260. "פרנסוס השואג", אסופת שירה פוטוריסטית – סנקט פטרבורג, 1914 
– איורים מאת דוד בורליוק, פאבל פילונוב, איוון פוני ואחרים

הוצאת  פוטוריסטים[.   – השואג  ]פרנסוס   Рыкающий Парнас – Футуристы
Zhuravl( Журавль(, סנקט פטרבורג, ]1914[. רוסית. 

מאת  שירים  וכוללת  לעזאזל!"  "לכו  הפוטוריסטי  במניפסט  הפותחת  שירה  אסופת 
חברי הקבוצה הפוטוריסטית "הילאה" )Hylaea(, בהם ולדימיר מאיאקובסקי, אלכסיי 
קרוצ'וניך, ילנה גורו, ולימיר חלבניקוב ודוד בורליוק. לצד השירים נדפסו איורים מאת 
פאבל פילונוב, דוד בורליוק, ולדימיר בורליוק, אולגה רוזנובה ואיוואן פוני. האסופה 

נדפסה על ניירות בעוביים ובצבעים שונים. עטיפתה עוצבה בידי איוואן פוני. 
בשל אופייה הבוטה של האסופה, ובעיקר בגלל כמה מהאיורים שנדפסו בה, אסרה 
הצנזורה הרוסית על הפצתה ועותקיה הוחרמו מיד לאחר הדפסתם. רק כמה עשרות 
או לכל היותר מאות בודדות של עותקים הוברחו מבית הדפוס והופצו. כמה ממאיירי 

האסופה הועמדו לדין. 
מעט  קלים.  וכתמים  קמטים  טוב.  מצב  ס"מ.   22 עמ',   ]3[  ,117-119  ,]3[  ,115  ,]2[
קרעים קלים. עטיפה מעט בלויה, עם קמטים וכתמים. קרעים בשדרה, חלקם חסרים. 

פתיחה: $700

260. "Roaring Parnassus", an Anthology of Futurist Poetry – St. 
Petersburg, 1914 – Illustrations by David Burliuk, Pavel Filonov, 
Ivan Puni and Others

Рыкающий Парнас – Футуристы [Roaring Parnassus – Futurists]. St. 
Petersburg: Журавль (Zhuravl), [1914]. Russian. 
An anthology of poetry beginning with the Futurist manifesto "Go to 
Hell!" and featuring poems by members of the Futurist group Hylaea, 
including Vladimir Mayakovsky, Aleksei Kruchyonykh, Elena Guro, 
Velimir Khlebnikov and David Burliuk. Illustrations by Pavel Filinov, 
David Burliuk, Vladimir Burliuk, Olga Rozanova and Ivan Puni. 
The anthology was printed on papers of varying thickness and color. 
Cover design by Ivan Puni. 
Due to its content, especially several illustrations considered indecent 
by the Russian censor, the anthology was banned and its copies were 
confiscated immediately after printing. Only several dozens or several 
hundreds of copies at the most were smuggled from the printing 
house and distributed. Several of the illustrators of the anthology were 
prosecuted.
[2], 115, [3], 117-119, [3] pp, 22 cm. Good condition. Creases and minor 
stains. Some small tears. The cover is slightly worn, with creases and stains. 
Tears to spine, some open.

Opening price: $700 
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מוסקבה,   – ואימז'יניסטית  פוטוריסטית  ופרוזה  שירה  מאספי  שני   .261
1915/1919 – עטיפות בעיצוב אריסטרך לנטולוב

ברוסיה.  והאימז'יניזם  הפוטוריזם  תנועות  נציגי  מאת  ופרוזה  שירה  מאספי  שני 
מוסקבה, 1915/1919. רוסית. עטיפות בעיצוב אריסטרך לנטולוב.

מאסף  המוזות[,  של  האביבית  הנגד  ]סוכנות   Весеннее контрагентство муз  .1
פוטוריסטי בעריכת דוד בורליוק וסמואיל ורמל. מוסקבה, 1915. 

ניקולאי  מאיאקובסקי,  ולדימיר  קמנסקי,  וסילי  מאת  ופרוזה  שירים  כולל  המאסף 
ניקולאי אסייב, בוריס פסטרנק ואחרים, ולצדם איורים מאת דוד בורליוק;  בורליוק, 
לוח-הדפס – רפרודוקציה צבעונית של סקיצה שצייר אריסטרך לנטולוב לתפאורת 

מחזה מאת ולדימיר מאיאקובסקי; ועוד. 
]3[-107, ]5[ עמ' + ]1[ לוח, 27 ס"מ. הדף הראשון חסר. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים. 
חסרים  חלקם  האחרונים,  הדפים  בשני  גדולים  קרעים  דפים.  כמה  בשולי  קרעים 
ומשוקמים בהדבקת נייר; אחד מהם מחוזק ברצועת נייר דבק. עטיפה מוכתמת, עם 
עם  נייר;  בהדבקת  ומשוקמים  חסרים  מהעטיפה  נוספים  וחלקים  )השדרה  קרעים 

פגיעות בטקסט(. 
Явь, Стихи .2 ]מציאות, שירים[. מוסקבה, 1919. 

אסופת שירה מאת משוררי תנועת האימז'יניזם – תנועה באוונגרד הרוסי שנוסדה 
וקראה תיגר על תנועת הפוטוריזם. האסופה, שיצאה לאור  במוסקבה בשנת 1918 
שרשנביץ',  ואדים  מאת  שירים  כוללת  התנועה,  של  המניפסט  לפרסום  בסמיכות 

ריוריק איְבנב, סרגיי יסנין, אנטולי מריינגוף ואחרים. 
כתמים  בלתי-אחיד.  דפים  חיתוך  כתמים.  טוב.  מצב  עבה.  נייר  ס"מ.   26.5 עמ',   69
בהדבקת  ומשוקמים  חסרים  מהעטיפה  נוספים  וחלקים  )השדרה  בעטיפה  וקרעים 

נייר(.
 ,Аристарх Лентулов( לנטולוב  אריסטרך  בידי  עוצבו  החוברות  שתי  עטיפות 
יהלום"  "נסיך  האוונגרדית  בקבוצה  רוסי, חבר  ומעצב תפאורה  צייר   ,)1882-1943

)Jack of Diamonds( שהוקמה במוסקבה בשנת 1910. 

פתיחה: $400

261. Two Anthologies of Futurist and Imaginist Poetry and Prose 
– Moscow, 1915/1919 – Covers Designed by Aristarkh Lentulov

Two anthologies of poetry and prose by prominent artists of the 
Futurism and Imaginism movements in Russia. Moscow, 1915/1919. 
Russian. Cover designs by Aristarkh Lentulov.
1. Весеннее контрагентство муз [The Vernal Agency of the Muses], 
Futurist anthology edited by David Burliuk and Samuil Vermel. Moscow, 
1915.
The anthology features poems and prose by Vasily Kamensky, Vladimir 
Mayakovsky, Nikolai Burliuk, Nikolai Aseev, Boris Pasternak and others, 
alongside illustrations by David Burliuk; print plate reproducing in 
color a sketch drawn by Aristarkh Lentulov for the set of a play by 
Vladimir Mayakovsky; and more.
[3]-107, [5] pp + [1] plate, 27 cm. Lacking first leaf. Good-fair overall condition. 
Stains. Tears to edges of several leaves. Large tears to last two leaves, some 
open and restored with paper; one reinforced with tape. Stained cover, with tears (the spine and additional parts of the cover are 
lacking and restored with paper; affecting text). 
2. Явь, Стихи [Reality, Poems]. Moscow, 1919.
Anthology of poems by poets of the Imaginist movement – a Russian avant-garde poetic movement founded in 
Moscow in 1918, challenging the Futurist movement. The anthology, published approximately concurrently with the 
movement's manifesto, contains poems by Vadim Shershenevich, Ryurik Ivnev, Sergei Yesenin, Anatoly Mariengof and 
others. 
69 pp, 26.5 cm. Thick paper. Good condition. Stains. Uneven edges. Stains and tears to cover (lacking spine and other parts of 
cover; restored with paper).
The covers of both booklets were designed by Aristarkh Lentulov (Аристарх Лентулов, 1882-1943), a Russian painter 
and scenic designer, a member of the avant-garde group "Jack of Diamods" founded in Moscow in 1910.

Opening price: $400

261a

261b



אוונגרד  |  81

262. הפואמה "שנים-עשר", מאת אלכסנדר בלוק – ארבע מהדורות ברוסית, 1918-1922 – איורים מאת יורי אננקוב, וסילי 
מסיוטין ואיוון מילב 

ארבע מהדורות רוסיות של הפואמה "שנים-עשר" )Двенадцать( מאת המשורר אלכסנדר בלוק )1880-1921(. ברלין, סופיה וסימפרופול, 
1918-1922 בקירוב. איורים מאת יורי אננקוב, איוון מילב ווסילי מסיוטין. 

את הפואמה "שנים-עשר", המתארת צעדה של שנים-עשר חיילים מהפכנים ברחובות פטרוגרד כאשר סביבם משתוללת סופה, כתב אלכסנדר 
בלוק בינואר 1918, חודשים ספורים לאחר המהפכה הבולשביקית. הפואמה, הנחשבת כיום לאחת היצירות המפורסמות בשירה הרוסית, ספגה 

בשעת פרסומה ביקורות קשות. מסופר כי לאחר כתיבתה הרגיש בלוק כי הקריירה הספרותית שלו באה על סיומה. 
1. "שנים-עשר". הוצאת Alkonost( Алконост(, ברלין, 1918. מהדורה שלישית )משלוש המהדורות שנדפסו בשנת כתיבת הפואמה(. 

בספר איורים מאת האמן הרוסי יורי אננקוב )Yury Annenkov, 1889-1974(, הנחשבים לעבודתו המפורסמת ביותר. 
61, ]3[ עמ' + ]1[ דף )רפרודוקציה של דיוקן אלכסנדר בלוק מאת קונסטנטין סומוב; מתוך ספר אחר(, 31 ס"מ. כרוך בכריכה קשה, ללא העטיפה 

המקורית. מצב בינוני. כתמים. קרעים וקרעים חסרים, חלקם גסים וחלקם מחוזקים בהדבקות נייר ונייר דבק. כריכה פגומה, רופפת. 
2. "שנים-עשר". "הוצאת ספרים רוסית-בולגרית" )Российско-Болгарское книгоиздательство(, סופיה, בולגריה, ]1920[. עטיפה בעיצוב 

האמן איוון מילב )Ivan Milev, 1897-1927(, מנציגיו הבולטים של המודרניזם בבולגריה. 
36 עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. עטיפה ודפים מנותקים )שדרה חסרה(. כתמים בגוף החוברת וכתמים רבים על העטיפה. קרעים בשולי כמה 

דפים ובשולי העטיפה. קמטים קלים. 
3. "שנים-עשר". סימפרופול, 1921. ללא איורים. 

15, ]1[ עמ' )כולל עטיפה(, 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמי רטיבות. קמטים וכמה קרעים קלים בשוליים.
4. "שנים-עשר". הוצאת Neva( Нева(, ברלין, ]1922?[ . איור העטיפה הקדמית וארבעה איורים בגוף הספר מעשה-ידי האמן וסילי מסיוטין 
)Wassili Masjutin, 1884-1955(. מסיוטין נולד בריגה, למד אמנות במוסקבה והתמחה בהדפס. משנת 1921 התגורר בברלין, שם עסק בציור 

ובפיסול, ובעיקר בעיצוב גרפי ובאיור ספרים. 
]3[ דף, 22 עמ', ]2[ דף + ]4[ לוחות )איורים(, 24 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים חסרים בשולי העטיפה והשדרה. 

מצורף עותק נוסף של הפואמה בהוצאת Neva )מס' 4(, ללא עטיפה אחורית. 

פתיחה: $1000

262a262b



82  |  דצמבר 2019  

cover illustration and four illustrations inside the book 
by artist Wassili Masjutin (1884-1955). Masjutin was 
born in Riga, studied art in Moscow and specialized 
in printmaking. Since 1921, he lived in Berlin, where 
he worked as a painter, sculptor, graphic designer and 
book illustrator. 
[3] leaves, 22 pp, [2] leaves + [4] plates (illustrations), 24 cm. 
Good-fair condition. Stains. Open tears to edges of cover and 
spine.
Enclosed is an additional copy of the poem published by 
Neva (no. 4), with back cover lacking. 

Opening price: $1000 

262. The Poem "The Twelve", by Alexander Blok – 
Four Russian Editions, 1918-1922 – Illustrations by 
Yury Annenkov, Wassili Masjutin and Ivan Milev

Four Russian editions of the poem "The Twleve" 
(Двенадцать) by poet Alexander Blok (1880-1921). 
Berlin, Sofia and Simferopol, ca. 1918-1922. Illustrations 
by Yury Annenkov, Wassili Masjutin and Ivan Milev.
The poem "The Twelve", describing a march of twelve 
revolutionary soldiers in the streets of Petrograd during 
a storm, was written by Alexander Blok in January 1918, 
several months after the Bolshevik Revolution. The 
poem, nowadays considered one of the best-known 
works of Russian poetry, was subjected to much criticism 
when first published. It is told that after its writing Blok 
felt his literary career had come to an end. 
1. "The Twelve". Berlin: Алконост (Alkonost), 1918. 
Third edition (of three editions printed in the year the 
poem was written).
The book contains illustrations by Russian artist Yury 
Annenkov (1889-1974), which are considered his best-
known works.
61, [3] pp + [1] leaf (reproduction of a portrait of Alexander 
Blok by Konstantin Somov; from another book), 31 cm. 
Rebound in hard cover, lacking original cover. Fair condition. 
Stains. Closed and open tears, some large and some 
reinforced with paper and tape. Damaged binding, loose.
2. "The Twelve". Sofia, Bulgaria: "Russian-Bulgarian 
Publishing" (Российско-Болгарское книгоиздательство), 
[1920]. Cover design by artist Ivan Milev (1897-1927), a 
prominent representative of Bulgarian Modernism. 
36 pp, 22 cm. Fair-good condition. Detached cover and leaves 
(lacking spine). Stains throughout the booklet; numerous 
stains to cover. Tears to edges of several leaves and edges of 
cover. Minor creases.
3. "The Twelve". Simferopol, 1921. Without illustrations. 
15, [1] pp (including cover), 21 cm. Good-fair condition. 
Dampstains. Creases and several small tears to edges.
4. "The Twelve". Berlin: Нева (Neva), [1922?]. Front 
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263. "Iambs", by Alexander Blok – St. Petersburg, 1919 / "The 
State Program for Literature", Anthology of the Literary Center 
of Constructivists – Moscow-Leningrad, 1925 – Cover Designs by 
Nikolai Kupriyanov

Two books with covers designed by Nikolai Kupriyanov (Николай 
Купреянов, 1894-1933) – a painter, printmaker and graphic designer, 
born in Włocławek (today in Poland).
1. Ямбы [Iambs], by Alexander Blok. St. Petersburg: Алконост 
(Alkonost), 1919. First edition. Russian. Front cover illustration by 
Nikolai Kupriyanov. Publishing house logo by Yury Annenkov. 
[33] pp, [3] leaves, approx. 18.5 cm. Good condition. Uneven edges. Stains 
and minor blemishes to cover. Stamps and pen nonation on inside back cover. 
2. Госплан литературы. Сборник литературного центра конструктивистов 
[The State Program for Literature. Anthology of the Literary Center of 
Constructivists], edited by Korneliy Zelinsky and Ilya Selvinsky. Moscow-
Leningrad (St. Petersburg): Круг (Krug), [1925]. Russian. Cover design 
by Nikolai Kupriyanov.
Anthology of the literary center of the Constructivists (ЛЦК) – a Soviet 
literary group active during the 1920s. The anthology, edited by two of 
the leaders of the group, the literary scholar and critic Korneliy Zelinsky 
and the poet Ilya Selvinsky, features works by the editors and by Vera 
Inber, Boris Agapov and others. 
144 pp, 23 cm. Good condition. Creases and minor blemishes to edges of 
some leaves. Loose gatherings. Stains to cover, mostly to back cover. Tears and 
blemishes to spine. Open tear at the top of the spine. 

Opening price: $400 

"תוכנית   /  1919 סנקט פטרבורג,   – בלוק  אלכסנדר  "יאמבים", מאת   .263
 – הקונסטרוקטיביסטים  של  הספרותי  המרכז  מאסף  לספרות",  המדינה 

מוסקבה-לנינגרד, 1925 – עטיפות בעיצוב ניקולאי קופריאנוב

 ,Николай Купреянов( קופריאנוב  ניקולאי  בעיצוב  עטיפות  עם  ספרים  שני 
1894-1933( – צייר, אמן הדפס ומעצב גרפי, יליד ולוצלאווק )כיום בפולין(.

סנקט   ,)Alkonost(  Алконост הוצאת  בלוק.  אלכסנדר  מאת  ]יאמבים[,   Ямбы  .1
מאת  איור  נדפס  הקדמית  העטיפה  על  רוסית.  ראשונה.  מהדורה   .1919 פטרבורג, 

ניקולאי קופריאנוב. סמל ההוצאה עוצב בידי יורי אננקוב. 
]33[ עמ', ]3[ דף, 18.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. חיתוך דפים בלתי-אחיד. כתמים ופגמים 

קלים בעטיפה. חותמות-דיו ורישום בעט בצידה הפנימי של העטיפה האחורית.
 Госплан литературы. Сборник литературного центра конструктивистов .2
הקונסטרוקטיביסטים[,  של  הספרותי  המרכז  מאסף  לספרות.  המדינה  ]תוכנית 
בעריכת קורנליי זלינסקי ואיליה סלבינסקי. הוצאת Krug( Круг(, מוסקבה-לנינגרד 

)סנקט פטרבורג(, ]1925[. רוסית. עטיפה בעיצוב ניקולאי קופריאנוב. 
ספרותית  קבוצה   –  )ЛЦК( הקונסטרוקטיביסטים  של  הספרותי  המרכז  מאסף 
חוקר  הקבוצה,  מראשי  שניים  בידי  נערך  המאסף  ה-20.  בשנות  שפעלה  סובייטית 
ומבקר הספרות קורנליי זלינסקי והמשורר איליה סלבינסקי, והוא כולל יצירות מאת 

העורכים ומאת ורה אינבר, בוריס אגפוב ואחרים. 
קונטרסים  דפים.  כמה  בשולי  קלים  וקרעים  קמטים  טוב.  מצב  ס"מ.   23 עמ',   144
ופגמים  קרעים  האחורית(.  העטיפה  על  הכתמים  )מרבית  כתמים  מעט  רופפים. 

בשדרה. קרע חסר בחלקה העליון של השדרה. 

פתיחה: $400
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מוסקבה   – ואחרים  קוסיקוב  אלכסנדר  ארבעה ספרי שירה מאת   .264
וקייב, 1920 – באחד הספרים הקדשה בכתב-ידו של קוסיקוב 

ארבעה ספרי שירה מאת אלכנסנדר קוסיקוב ומשוררים אימז'יניסטים נוספים. 
מוסקבה וקייב, 1920 בקירוב. רוסית. איורים מאת בוריס ארדמן וגיאורגי יקולוב. 

באחד הספרים הקדשה בכתב-ידו של קוסיקוב. 
פנינים[, מאת אלכסנדר קוסיקוב, קונסטנטין  ]שטיח   Жемчужный коврик  .1

בלמונט ואנטוני סלוצ'נובסקי. ]מוסקבה, 1920 בקירוב[. 
 ,Борис Эрдман( ארדמן  בוריס  מאת  איור  מופיע  הקדמית  העטיפה  על 

1899-1960(, אמן תיאטרון ואמן גרפי, מתנועת האימז'יניסטים. 
הקדשה ברוסית בכתב-ידו של אלכסנדר  ריק(, מופיעה  )עמוד  בעמוד הראשון 
זרם  של  הבולטים  מנציגיו   ,)1896-1977  ,Александр Кусиков( קוסיקוב 

האימז'יניזם בשירה הרוסית. 
Koevangelieran[ Коевангелиеран .2 )הלחם המילים "קוראן" ו"אוונגליון"([, 
מאת אלכסנדר קוסיקוב. מוסקבה, 1920. איורים מאת בוריס ארדמן על העטיפה 

הקדמית ובגוף החוברת. 
 "Имажинисты" ]לשום מקום[, מאת אלכסנדר קוסיקוב. הוצאת   В никуда  .3

)אימז'יניסטים(, מוסקבה, 1920. סמל ההוצאה עוצב בידי בוריס ארדמן. 
האיור שעל העטיפה הקדמית ודיוקן המחבר )עמ' 9( מעשה ידי גיאורגי יקולוב 

 .)1884-1928 ,Георгий Якулов(
Коробейники счастья .4 ]רוכלים של אושר[, מאת אלכסנדר קוסיקוב וָואדים 

שרשנביץ'. קייב, 1920. על העטיפה הקדמית איורים מעשה ידי בוריס ארדמן. 
בכמה מהעמודים מופיעים סימונים והערות בכתב-יד, ברוסית. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1200

264. Four Volumes of Poetry by Alexander Kusikov and 
Others – Moscow and Kiev, 1920 – One of the Books is 
Inscribed by Kusikov

Four volumes of poetry by Alexander Kusikov and other Imaginist 
poets. Moscow and Kiev, ca. 1920. Russian. Illustrations by Boris 
Erdman and Georgi Yakulov. One of the books is inscribed by 
Kusikov.
1. Жемчужный коврик [A Pearl Rug], by Alexander Kusikov, 
Konstantin Balmont and Antony Sluchanovsky. [Moscow, ca. 1920].
Front cover illustration by Boris Erdman (Борис Эрдман, 1899-1960), 
a stage designer and graphic artist, member of the Imaginists. 
On the first (blank) page is a Russian inscription handwritten by 
Alexander Kusikov (Александр Кусиков, 1896-1977), a prominent 
voice of the Imaginist movement in Russian poetry.
2. Коевангелиеран [Koevangelieran], by Alexander Kusikov. 
Moscow, 1920. Illustrations by Boris Erdman on the front cover and 
throughout the booklet. 
3. В никуда [Going Nowhere], by Alexander Kusikov. Moscow: 
"Имажинисты" (Imaginists), 1920. The logo of the publishing house 
was designed by Boris Erdman. The illustration on the front cover 
and the author's portrait (p. 9) were created by Georgi Yakulov 
(Георгий Якулов, 1884-1928). 
4. Коробейники счастья [Peddlers of Happiness], by Alexnader 
Kusikov and Vadim Shershenevich. Kiev, 1920. Front cover 
illustration by Boris Erdman. 
Russian handwritten notes and markings on several pages. 
Size and condition vary.

Opening price: $1200 
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ואסופת מאמרים על  שני ספרים מאת אלכסיי קרוצ'וניך   .265
קליון,  איוון  מאת  איורים   – ה-20  שנות  מוסקבה,   – אודותיו 

גוסטב קלוטסיס ומריה סיניאקובה

אודותיו.  על  מאמרים  ואסופת  קרוצ'וניך  אלכסיי  מאת  ספרים  שני 
מוסקבה, 1925-1927. רוסית. 

]שפתו   Язык Ленина. Одинадцать приемов Ленинской речи  .1
של לנין. אחד-עשר המהלכים בנאומו של לנין[. הוצאת איגוד המשוררים 
מוסקבה,   ,)Издание Всероссийского Союза Поэтов( הכלל-רוסי 

 .1925
של  שפתו  את  המאפיינים  אלמנטים  אחד-עשר  הסוקרת  חוברת 
מייסד ברית המועצות ולדימיר איליץ' לנין, והבאים לידי ביטוי בנאומיו 
קלוטסיס.  גוסטב  מאת  איורים  ארבעה  בחוברת  עטו.  פרי  ובמאמרים 

עטיפת החוברת עוצבה בידי וולנטינה קולגינה-קלוטסיס. 
60, ]4[ עמ', 18.5 ס"מ בקירוב. 

הכלל- המשוררים  איגוד  הוצאת  חי![.  ]קרוצ'וניך   Жив Крученых!  .2
רוסי )Издание Всероссийского Союза Поэтов(, מוסקבה, 1925. 

סרגיי  פסטרנק,  בוריס  מאת  קרוצ'וניך  אלכסיי  על  מאמרים  אסופת 
רפאלוביץ'.  וסרגיי  טולסטיה  טטיאנה  בורליוק,  דוד  טרטיאקוב, 
 ,Иван Клюн( באסופה איורים מאת אמן האוונגרד הרוסי איוון קליון

1873-1943(. עטיפת האסופה עוצבה בידי גוסטב קלוטסיס. 
]1[, 44, ]4[ עמ', 19 ס"מ. 

מאת  פונטיים[,  רומנים  ]ארבעה   Четыре фонетических романа  .3
ב-500  נדפס   .1927 מוסקבה,  המחבר,  הוצאת  קרוצ'וניך.  אלכסיי 

עותקים. 
יצירות מאת אלכסיי קרוצ'וניך, מלוות באיורים מאת האמנית  ארבע 
הספר   .)1890/1898-1984  ,Мария Синякова( סיניאקובה  מריה 
כולל את השיר "Dun'ka-rubikha" )חוברת נפרדת שנדפסה ב-1926 
גוסטב  בידי  עוצבה  העטיפה  מוסף(.  בתור  זה  ספר  בסוף  ונכרכה 

קלוטסיס. 
38 עמ', 25 ס"מ + 12 עמ', 17 ס"מ. 

מצב משתנה. 
האמן גוסטב קלוטסיס )Густав Клуцис, 1895-1938(, יליד לטביה, גויס 
לצבא הרוסי בשנת 1915 ובשנת 1917 הגיע למוסקבה. בשנים שלאחר 
מכן למד אמנות אצל קזימיר מלביץ', אצל אנטואן פבזנר ובבית הספר 
לטכניקה  "סדנאות   –  Vkhutemas( "ְוחּוֶטָמא"ס"  לאמנות  הממשלתי 
שיתף  ב-"וחוטמא"ס",  לימד  ה-20  שנות  במהלך  גבוהה"(.  ולאמנות 
פעולה עם קבוצת "לף" )"חזית השמאל של האמנות"( והיה ממייסדיו 
חבר  שהיה  קלוטסיס,  של  עבודותיו  "אוקטובר".  האמנים  איגוד  של 
זכורות  תעמולתי.  צביון  בעלות  ברובן  היו  הקומוניסטית,  במפלגה 
במיוחד כרזות התעמולה הקומוניסטיות שיצר יחד עם אשתו, האמנית 
הפוטומונטאז'  בטכניקת  נרחב  שימוש  תוך  שנעשו  קולגינה,  וולנטינה 
)בני הזוג נחשבים לחלוצים בתחום הפוטומונטאז' בברית המועצות(. על 
אף מסירותו המוחלטת למפלגה הקומוניסטית, נרצח קלוטסיס בשנת 

1938, בזמן הטיהורים הגדולים של סטאלין. 
אודות קרוצ'וניך, ראו פריט הבא. 

פתיחה: $800

265a

265b



86  |  דצמבר 2019  

cooperated with the LEF group (Left Front of the Arts) 
and was one of the founders of the "October" union of 
artists. Klutsis was a member of the communist party and 
his works were mostly of propagandic nature. Especially 
remembered are the communist propaganda posters 
he created with his wife, the artist Valentina Kulagina, 
using the photomontage technique (the couple are 
considered pioneers in the field of photomontage in the 
USSR). Despite his complete devotion to the communist 
party, Klutsis was murdered in 1938, during Stalin's 
Great Purge.
For information about Kruchyonykh, see next item.

Opening price: $800

265. Two Books by Aleksei Kruchyonykh and an 
Anthology of Articles about Him – Moscow, 1920s 
– Illustrations by Ivan Kliun, Gustav Klutsis and 
Maria Siniakova

Two books by Aleksei Kruchyonykh and an anthology of 
articles about him. Moscow, 1925-1927. Russian. 
1. Язык Ленина. Одинадцать приемов Ленинской речи 
[Lenin's Language: Eleven Devices of Lenin's Speech]. 
Moscow: The All-Russian Union of Poets (Издание 
Всероссийского Союза Поэтов), 1925. 
A booklet reviewing eleven elements characterizing 
the language of the founder of the USSR Vladimir Ilyich 
Lenin, manifested in his speeches and writings. 
The booklet features four illustrations by Gustav Klutsis. 
Cover design by Valentina Kulagina-Klutsis. 
60, [4] pp, approx. 18.5 cm. 
2. Жив Крученых! [Kruchyonykh is Alive!]. Moscow: The 
All-Russian Union of Poets (Издание Всероссийского 
Союза Поэтов), 1925.
Collection of articles about Aleksei Kruchyonykh by 
Boris Pasternak, Sergei Tret'iakov, David Burliuk, Tatiana 
Tolstaya and Sergei Raphaelovitz. With illustrations by 
the Russian avant-garde artist Ivan Kliun (Иван Клюн, 
1873-1943). Cover design by Gustav Klutsis. 
[1], 44, [4] pp, 19 cm.
3. Четыре фонетических романа [Four Phonetic Novels], 
by Aleksei Kruchyonykh. Moscow: Published by the 
author, 1927. Printed in 500 copies.
Four works by Aleksei Kruchyonykh, accompanied by 
illustrations by artist Maria Siniakova (Мария Синякова, 
1890/1898-1984). The book contains the poem "Dun'ka-
rubikha" (a separate booklet that was printed in 1926 
and was bound at the end of this book as an addendum). 
Cover design by Gustav Klutsis.
38 pp, 25 cm + 12 pp, 17 cm. 
Condition varies. 
The artist Gustav Klutsis (Густав Клуцис, 1895-1938) born 
in Latvia, was drafted into the Russian army in 1915 and 
in 1917 moved to Moscow. Later, he studied art under 
Kazimir Malevich and Antoine Pevsner and at the state-
run school of art Vkhutemas (Higher Art and Technical 
Studios). During the 1920s, he taught at the Vkhutemas, 
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באחת   – מצומצמות  מהדורות   –  1929-1934 מוסקבה,   – פוטוריסטיות  שירה  חוברות  שלוש   – המשוררים"  "טורניר   .266
החוברות הקדשה בכתב-ידו של אלכסיי קרוצ'וניך

Турнир Поэтов / Турнир Поэтов Третий ]טורניר המשוררים / 
טורניר המשוררים השלישי[ – שלוש חוברות שירה; שכפול של כתב-
זדנביץ'  קיריל  בעיצוב  עטיפות  רוסית.   .1929-1934 מוסקבה,  יד. 
ואיוון קליון. החוברות נדפסו במספר מצומצם של עותקים. באחת 

מהן מופיעה הקדשה בכתב-ידו של העורך, אלכסיי קרוצ'וניך. 
החוברות "טורניר המשוררים" ראו אור בשנים 1928-1934, ביוזמתו 
של המשורר אלכסיי קרוצ'וניך. כפי הנראה, חוברו במהלך מפגשים 
של החוג הספרותי של קרוצ'וניך, כמעין "משחק חברה" למשוררים: 
המתחרזות  הומוריסטיות  שיר  שורות  לחבר  נדרשו  המשתתפים 
לקרוצ'וניך(.  הוקדשו  הקטעים  )מרבית  החוג  משוררי  שמות  עם 
במספר  ושוכפלו  משוררים,  כמה  בידי  בכתב-יד,  נכתבו  החוברות 

מצומצם של עותקים. 
פסטרנק,  בוריס  מאת  שיר  שורות  הכוללות  חוברות  שלוש  לפנינו 

ניקולאי אסייב, ולדימיר מאיאקובסקי ואחרים:
 Группы הוצאת  המשוררים[.  ]טורניר   Турнир Поэтов  .1
עטיפה.  ללא   .1929 מוסקבה,   ,)Gruppy Lefovtsev(  Лефовцев

עותק ממוספר, מתוך 150 עותקים. 
בעמוד 6 מופיע איור מאת איגור טרנטייב )Igor Terentiev( – דיוקן 

אלכסיי קרוצ'וניך. 
21.5 ס"מ בקירוב. עטיפה חסרה.  X17 ,)18 דף )מודפסים מצד אחד
הדפים,  בשולי  חסרים  קרעים  קלים.  כתמים  בינוני-טוב.  מצב 

משוקמים שיקום מקצועי. 
 Группы הוצאת  המשוררים[.  ]טורניר   Турнир Поэтов  .2
Gruppy Lefovtsev( Лефовцев(, מוסקבה, 1930. עטיפה בעיצוב 

קיריל זדנביץ' )Kirill Zdanevich(. נדפס ב-150 עותקים. 
 1929 משנת  בחוברת  שמופיע  לזה  זהה  טקסט  מופיע  בחוברת 

של  דיוקנו  אחרת.  מעט  ומסודר  שונה  בכתב-יד  כתוב   ,)1 )מס' 
אלכסיי קרוצ'וניך מופיע בעמוד 7. 

טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   22.5 X17 אחד(,  מצד  )מודפסים  דף   18
כתמים. קרעים בעטיפה. חתימה בעמוד השער )מתוארכת 1932(. 

Турнир Поэтов Третий .3 ]טורניר המשוררים השלישי[, בעריכת 
אלכסיי קרוצ'וניך. דפוס Vsekdram( Всекдрам(, מוסקבה, 1934. 

עטיפה בעיצוב איוון קליון. נדפס ב-100 עותקים. 
בעמוד השער הקדשה בכתב-ידו של אלכסיי קרוצ'וניך. בעמוד 4 

מופיעה הערה בכתב-ידו. 
20 ס"מ. מצב טוב. חיתוך דפים בלתי-אחיד. כתמים,  X25 ,'7, ]1[ עמ

קרעים ופגמים קלים בעטיפה. 
מהנציגים  ותיאורטיקן;  משורר   ,)1886-1968( קרוצ'וניך  אלכסיי 
הרדיקאליים ביותר של הפוטוריזם הרוסי. קרוצ'וניך נחשב לממציא 
ניסיונית  ללשון  כינוי   – להיגיון"(  "מעבר  )רוסית:  ה"זאום"  שפת 
נחשב  זה  ספרותי  )סגנון  הוראה  חסרי  בביטויים  שימוש  העושה 
למעין מקבילה רוסית של סגנון הדאדא, אף שהקדים את הופעתו 
הקבוצה  את  טביליסי  בעיר  ייסד   1916 בשנת  שנים(.  בשלוש 
בעיצובם  שנודעו  להוצאת ספריה,  והיה אחראי   "41°" הספרותית 
האוונגרדי ובטכניקת ההדפס הייחודית ששימשה בהם. לאחר שובו 
למוסקבה הצטרף לכתב העת "לף". משנות ה-30 ואילך, בעקבות 
תמורות פוליטיות ברוסיה הסובייטית, מיעט לפרסם שירה והפנה 
יצירותיו הנודעות  בין  את מרבית מרצו לעבודה תיאורטית בלבד. 
ביותר נמנית גם הליברית לאופרה הפוטוריסטית הגדולה "הניצחון 

על השמש". 

פתיחה: $700
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On the title page, an inscription handwritten by Aleksei 
Kruchyonykh. On p. 4 is a comment handwritten by him. 
7, [1] pp, 25 X20 cm. Good condition. Uneven edges. Stains, 
tears and minor blemishes to cover. 
Aleksei Kruchyonykh (1886-1968), a poet and 
theoretician; one of the most radical voices of Russian 
Futurism. Kruchonykh is considered the inventor of 
the "Zaum" language (Russian: "Trans-reason") – an 
experimental language characterized by indeterminacy 
in meaning (this literary style is considered the Russian 
equivalent of Dadaism, although it preceded it by three 
years). In 1916, he founded in Tbilisi the literary group 
"41°" and was responsible for publishing its books, 
which were known for their avant-garde design and 
unique printing technique. After returning to Moscow, 
he joined the "Lef" journal. Since the 1930s, due to the 
political changes in Soviet Russia, he rarely published 
poems and turned his energies to theoretical work only. 
Among his most well-known works is the libretto for 
the Futurist opera "The Victory over the Sun". 

Opening price: $700 

1. Турнир Поэтов [Tournament of Poets], Moscow: 
Группы Лефовцев (Gruppy Lefovtsev), 1929. Missing 
cover. Numbered copy from an edition of 150 copies. 
On p. 6 is an illustration by Igor Terentiev – a portrait of 
Aleksei Kruchyonykh. 
18 leaves (printed on one side), approx. 17 X21.5 cm. Missing 
cover. Fair-good condition. Minor stains. Open tears to edges 
of leaves, professionally restored. 
2. Турнир Поэтов [Tournament of Poets]. Moscow: 
Группы Лефовцев (Gruppy Lefovtsev), 1930. Cover 
design by Kirill Zdanevich. Printed in 150 copies. 
The text is identical to that which appears in the booklet 
from 1929 (no. 1), however, it was written in different 
handwriting and printed in a slightly different layout. 
Aleksei Kruchyonykh's portrait appears on p. 7. 
18 leaves (printed on one side), approx. 17 X22.5 cm. Good 
condition. Stains. Tears to cover. Signature on the title page 
(dated 1932). 
3. Турнир Поэтов Третий [The Third Tournament of 
Poets], edited by Aleksei Kruchyonykh. Moscow: 
Всекдрам (Vsekdram), 1934. Cover design by Ivan Kliun. 
Printed in 100 copies. 
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266. "Tournament of Poets" – Three Futurist 
Booklets of Poetry – Moscow, 1929-1934 – Limited 
Editions – One of the Booklets is Inscribed by 
Aleksei Kruchyonykh 

Турнир Поэтов / Турнир Поэтов Третий [Tournament of 
Poets / The Third Tournament of Poets] – three booklets 
of poetry; manuscript lithographed text. Moscow, 
1929-1934. Russian. The covers were designed by Kirill 
Zdanevich and Ivan Kliun. Limited editions. One booklet 
is inscribed by the editor, Aleksei Kruchyonykh. 
The booklets "Tournament of Poets" were published in 
the years 1928-1934, on the initiative of poet Aleksei 
Kruchyonykh. Presumably, they were written during 
gatherings of Kruchyonykh's literary circle, as kind 
of a game for poets: the participants were asked to 
write humorous poetry lines which rhymed with the 
names of the poets of the circle (most of the passages 
were dedicated to Kruchyonykh). The booklets were 
handwritten by several of the poets and printed in a 
limited number of copies. 
These three booklets feature passages by Boris Pasternak, 
Nikolai Aseev, Vladimir Mayakovski and others:

 – זנקביץ' – סראטוב, 1921  ספר שירה מאת מיכאיל   .267
עטיפה בעיצוב בוריס זנקביץ'

זנקביץ'.  מיכאיל  מאת  טנקים[,  של  חרוש  ]שדה   Пашня танков
סראטוב, 1921. רוסית. עטיפה בעיצוב בוריס זנקביץ'.

והמתרגם  הסופר  האקמאיזם,  מזרם  המשורר  של  שיריו  חוברת 
עטיפת   .)1886-1973  ,Михаил Зенкeвич( זנקביץ'  מיכאיל 
זנקביץ'  בוריס  האמן  המשורר,  של  אחיו  בידי  עוצבה  החוברת 

 .)1888-1972 ,Борис Зенкевич(
29, ]3[ עמ', 17 ס"מ. מצב טוב. כתמי רטיבות. פגמים קלים. רישום 

בדיו על העטיפה האחורית. 

פתיחה: $400

267. Volume of Poetry by Mikhail Zenkevich – 
Saratov, 1921 – Cover Design by Boris Zenkevich

Пашня танков [Ploughed Field of Tanks], by Mikhail 
Zenkevich. Saratov, 1921. Russian. Cover design by Boris 
Zenkevich. 
Poems by Acmeist poet, writer and translator Mikhail 
Zenkevich (Михаил Зенкeвич, 1886-1973). Cover design 
by the poet's brother, artist Boris Zenkevich (Борис 
Зенкевич, 1888-1972). 
29, [3] pp, 17 cm. Good condition. Dampstains. Minor 
blemishes. Ink notation on back cover. 

Opening price: $400 
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גדולי  בין  כבוד  של  מקום  לו  קנו  הגדול  וכשרונו  הטראגי  מותו 
אלכסנדר  עם  אחת  בנשימה  נזכר  והוא  רוסיה,  של  המשוררים 
ליחס  שזכה  אף  מאיאקובסקי.  וולדימיר  בלוק  אלכסנדר  פושקין, 
עוין מצד הממשל, ואף שרבים מכתביו נאסרו לפרסום, הוסיף יסנין 
להיות אחד המשוררים הפופולאריים גם בשנות ה-30 וה-40, עד 
שלבסוף, לקראת סוף שנות ה-60, הותר להדפיס מחדש את ספריו. 
לאה  )בהם  חשובים  ממשיכים  כמה  ליסנין  קמו  העברית  בשירה 
היה  ביותר  המובהק  ממשיכו  אולם  שלונסקי(,  ואברהם  גולדברג 
המשורר אלכסנדר פן. פן זכה להכיר את יסנין בנעוריו והושפע ממנו 
עמוקות. מסופר כי היה זה יסנין שהעניק לו את הכינוי "פן" בשעת 
שכרות מאחר ששמו המקורי, פפליקר-שטרן, היה ארוך ומסורבל 

מדי לטעמו.
 Кирилл( זדנביץ'  קיריל  האמן  בידי  עוצבה  הספר  עטיפת 
יליד טביליסי, עסק בציור מגיל  זדנביץ',   .)1892-1969  ,Зданевич
צעיר. בשנת 1910 עבר למוסקבה ומאוחר יותר למד אמנות בסנקט 
פטרבורג. הוא השתתף בפרסומים פוטוריסטיים שונים והיה חבר 
שבראשה   )Donkey's Tail( החמור"  "זנב  האוונגרדית  בקבוצה 
עמדו מיכאיל לריונוב ונטליה גונצ'רובה. לאורך חייו התגורר ופעל 
לסירוגין במוסקבה, בפריז, באיסטנבול ובטביליסי, ועסק, בין היתר, 
בעיצוב במה ותלבושות ובעיצוב ספרים. היה מן הדמויות הבולטות 

בחוגי אמני האוונגרד בגיאורגיה. 
62, ]1[ עמ', 20 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. הקונטרסים מנותקים 
קרעים  לעטיפה(.  מחובר  נשאר  השער  )דף  מזה  וזה  מהעטיפה 
בחלק  קלים  וקמטים  כתמים  מהדפים.  חלק  של  בשוליים  קלים 
מהדפים. כתמים, קרעים קלים וקמטים בעטיפה. חתימה בעפרון 

על העטיפה הקדמית ובעמוד השער. 

פתיחה: $5000

 – יסנין  סרגיי  מאת  שירה  ספר  הסובייטים",  "ארץ   .268
בכתב-יד:  שנוספו  שירים  שני  ובו  עותק   –  1925 טביליסי, 

"מכתב לאמא" ו"מעולם לא הייתי בבוספורוס"

הוצאת יסנין.  סרגיי  מאת  הסובייטים[,  Страна советская ]ארץ 
Sovetskii Kavkaz( Советский Кавказ(, טביליסי, 1925. רוסית. 

עטיפה בעיצוב קיריל זדנביץ'.
עותק מספר השירה "ארץ הסובייטים" מאת המשורר הרוסי סרגי 
חייו  נדפס בשנת   – הכל  בסך  – חמישה עשר שירים  יסנין. הספר 
האחרונה של המשורר בעיר טביליסי, והוא נחשב לשירת הברבור 

ביצירתו. 
נוספו שני שירים בכתב-יד, אשר פורסמו בספרי  בעותק שלפנינו 
שירה אחרים מאת יסנין: בצדו האחורי של דף השער נוסף השיר 
 ,Никогда я не был на Босфоре( "מעולם לא הייתי בבוספורוס"
האחרון  העמוד  גבי  ועל  פרסיים"(,  "מוטיבים  האסופה  מתוך 
 ,Письмо матери( "והכריכה האחורית נוסף השיר "מכתב לאמא

מתוך האסופה "רוסיה הסובייטית"(. 
השירים הכתובים בכתב-יד בעותק שלפנינו נמנים עם מיטב יצירתו 
פורסם  בבוספורוס"  הייתי  לא  "מעולם  האהבה  שיר  יסנין.  של 
לראשונה בשנת 1925, ונזכרים בו המקומות והערים שהמשורר לא 
זכה לראות בחייו )חודשים אחדים לאחר פרסום השיר, התאבד יסנין 
בתלייה(; השיר "מכתב לאמא" נכתב בשנת 1924, והוא נחשב לאחד 
משיריו הנודעים והאהובים ביותר של יסנין )הבחירה להעתיק שיר 
זה מעניינת במיוחד כיוון שבספר "ארץ הסובייטים" נכלל "בן-זוגו" 

של השיר – "מכתב מאמא"(. 
חייו  במרוצת  דרמטי  באופן  השתנה  יסנין  סרגיי  של  ידו  כתב 
הקצרים. בתחילת דרכו, נהג לכתוב בכתב מחובר, באותיות צפופות 
כתב-ידו  נעשה  לסופם,  חייו  שקרבו  ככל  בהמשך,  נטויות.  ומעט 
השירים המופיעים בעותק שלפנינו  זו מזו.  נפרדו  והאותיות  זקוף 
ואפשר  הצעיר  יסנין  של  כתב-ידו  את  המזכיר  בכתב-יד  כתובים 

שנכתבו בידי יסנין עצמו.
בכפר   1895 בשנת  נולד  יסנין  אלכסנדרוביץ'  סרגיי  המשורר 
הרוסי  והטבע  האדמה  עבודת  הכפר,  חיי  )רוסיה(.  קונסטנטינובו 
עצמו בשם  לכנות את  נהג  אף  ויסנין  בשירתו,  עמוק  חותם  טבעו 
שיריו  את  פרסם   1914 בשנת  הכפר".  של  האחרון  "המשורר 
ושנה   ,)Мирок( "מירוק"  לילדים  הרוסי  העת  בכתב  הראשונים 
לאחד  לילה  בן  כמעט  ונעשה  פטרבורג  לסנקט  עקר  יותר  מאוחר 
הצלחתו  את  הרוסיים.  הספרות  בחוגי  הנודעים  המשוררים 
המטאורית תיאר הסופר מקסים גורקי כ"מטח של שבחים... מופלג 
ולעתים קרובות צבוע". לאחר מהפכת אוקטובר פנה יסנין בהדרגה 
האמנותית  התנועה  ממייסדי  והיה  יותר,  אוונגרדיים  למחוזות 
ופרוצות".  "שודדים  כינה  ומעריציה  אוהדיה  שאת  "אימז'יניזם", 
ואף  דנקן,  איזידורה  האמריקנית  הרקדנית  את  הכיר   1921 בשנת 
להינשא.  והחליטו  השניים  התאהבו  זה  של  בשפתו  זה  שלא דברו 
חייהם המשותפים היו סוערים ומלאי תהפוכות: יסנין התלווה אל 
דנקן במסעותיה הרבים בין בירות אירופה וערי ארה"ב, החל לגלות 
רסן.  ומשולחת  פרועה  התנהגות  והפגין  חריף  אלכוהוליזם  סימני 
המלון  בבית  ומראות  שמשות  ששבר  לאחר  בפריז,  ביקור  במהלך 

שבו התאכסן, אושפז בבית חולים פסיכיאטרי.
למוסקבה.  שב  ויסנין  להיפרד  הזוג  בני  החליטו   1923 בשנת 
התמיד  הדיכאון,  מחלת  בסימן  עמדו  האחרונות  ששנותיו  אף 
ואזרבייז'אן  לגיאורגיה  נסיעה  לערוך  הספיק  ואף  בכתיבה,  יסנין 
 1925 בדצמבר   28 ביום  שלפנינו(.  הספר  אור  ראה  )שבמהלכה 
בסנקט  "אנגלטר"  המלון  בבית  בחדרו  חייו  את  יסנין  סרגיי  נטל 
שעות  ארליך,  וולף  המשורר  לידידו,  שמסר  במעטפה  פטרבורג. 
"אין  בשורות:  הנחתם  האחרון  שירו  נמצא  לכן,  קודם  אחדות 
חדש". כל  אין  בזה  לחיות  גם  אך   / כאלה  בחיים  למות  חדש   זה 
הסוער,  חייו  סיפור  רוסי.  לגיבור-תרבות  יסנין  נעשה  מותו  לאחר 

268a
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268. "Soviet Land", A Volume of Poetry by Sergei Yesenin – Tbilisi, 1925 – A Copy with an Addition of Two 
Handwritten Poems: "A Letter to Mother" and "I Have Never Been to the Bosphorus"

showing signs of alcoholism and exhibited erratic and 
explosive behavior. During a visit to Paris, after breaking 
mirrors and windows at the hotel where he was staying, 
he was hospitalized in a psychiatric hospital. 
In 1923, the couple decided to separate and Yesenin 
returned to Moscow. In spite of the depression he 
suffered in his last years, Yesenin persisted in his writing 
and even travelled to Azerbaijan and Georgia (where 
this book was published). On December 28, 1925, 
Yesenin committed suicide in his room at the Hotel 
Angleterre in St. Petersburg. An envelope he gave to 
his friend, the poet Wolf Ehrlich, several hours earlier 
contained his last poem which ends with the following 
lines: "To die, in this life, is not new / And living’s no 
newer, of course". After his death, Yesenin became a 
Russian cultural hero. His sensational life story, tragic 
death and great talent earned him a place of honor 
among the greatest Russian poets and he is mentioned 
in the same breath as Alexander Pushkin, Alexander 
Blok and Vladimir Mayakovsky. 
Despite being mistreated by the authorities and 
although many of his works were banned, Yesenin 
continued to be one of the most popular poets well into 
the 1930s and 1940s until eventually, in the late 1960s, it 
was permitted to republish his books. In Hebrew poetry 
Yesenin had several important followers (including 
Leah Goldberg and Avraham Shlonsky), the most 
prominent of which was poet Alexander Penn. Penn 
became acquainted with Yesenin in his youth and was 
greatly influences by him. It is told that in a moment 
of inebriation, Yesenin gave him the name Penn, as 
his original name – Pepliker-Stern – was too long and 
awkward to his taste. 
The cover of the book was designed by Kirill Zdanevich 
(Кирилл Зданевич, 1892-1969). Zdanevich, born in Tbilisi, 
started painting in an early age. In 1910 he moved 
to Moscow and later studied art in St. Petersburg. He 
participated in various Futurist publications and was 
a member of the Donkey's Tail avant-garde group, 
headed by Mikhail Larionov and Natalia Goncharova. 
He lived in Moscow, Paris, Istanbul and Tbilisi. Among 
his other artistic pursuits, he worked as a book, stage 
and costume designer. He was a prominent figure in the 
avant-garde circles of Georgia. 
62, [1] pp, approx. 20 cm. Good-fair condition. The 
gatherings are detached from the cover and from each other 
(the title page remains connected to the cover). Small tears 
to edges of some of the leaves. Stains and minor creases to 
some of the leaves. Stains, small tears and creases to cover. 
Pencil signature on front cover and title page.

Opening price: $5000 

Страна советская [Soviet Land], by Sergei Yesenin. Tbilisi: 
Советский Кавказ (Sovetskii Kavkaz), 1925. Russian. 
Cover design by Kirill Zdanevich. 
A copy of the book "Soviet Land" by Russian poet Sergei 
Yesenin. The book, comprising fifteen poems, was 
printed in Tbilisi in the last year of the poet's life and is 
one of Yesenin's last publications. 
Two handwritten poems were added to this copy (both 
published in other books of poetry by Yesenin): the 
poem "I Have Never been to the Bosphorus" [Никогда 
я не был на Босфоре, from the anthology "Persian 
Motifs"] was written on verso of the title page; and 
the poem "A Letter to Mother" [Письмо матери, from 
the anthology "Soviet Russia"] was written on the last 
page and back cover. These two handwritten poems are 
among Yesenin's best works. The love poem "I Have 
Never been to the Bosphorus" was first published in 
1925 and refers to various places and cities that the poet 
did not get to see (several month after the poem was 
published, Yesenin committed suicide by hanging); the 
poem "A Letter to Mother" was written in 1924 and is 
considered one of Yesenin's well-known and most-loved 
poems (the decision to copy this particular poem is 
highly interesting since the book "Soviet Land" contains 
the poem's "partner" – "A Letter from Mother").
Sergei Yesenin's handwriting changed dramatically over 
his short life. At first, he used to write in cursive, with 
dense, slightly tilted characters. Later, his handwriting 
became upright and the characters separated from each 
other. The poems added to this copy are written in a 
hand resembling Yesenin's early handwriting and were 
possibly handwritten by Yesenin himself. 
The poet Sergei Alexandrovich Yesenin was born in 1895 
in the village of Konstantinovo (Russia). Country life, 
working the land and Russian nature greatly impacted 
his poetry; Yesenin called himself "the last poet of 
the village". In 1914, he published his first poems in 
the Russian journal "Mirok" (Мирок) and a year later 
moved to St. Petersburg, instantly becoming one of the 
most well-known poets in the Russian literary circles. 
His meteoric rise was described by the author Maxim 
Gorky as "A barrage of praise [that] hit him… excessive 
and often insincere". After the October Revolution 
Yesenin gradually turned to more avant-garde realms, 
founding with other artists the Imaginist art movement, 
whose fans he described as "prostitutes and bandits". In 
1921, he met the American dancer Isadora Duncan and 
although they did not speak each other's language, they 
fell in love and decided to marry. Their life together was 
highly turbulent. Yesenin accompanied Duncan on a 
tour of Europe and the USA. During that time, he started 
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269. Propaganda Poem about the Labor Code in the 
USSR, by Vladimir Mayakovsky and Sergei Tret'iakov 
– Moscow, 1924 – Illustrations by Samuil Adlivankin 

Рассказ про то, как узнал Фадей закон, защищающий рабочих 
людей [Story of How Fadei Found out about the Law That 
Protects Working People], by Vladimir Mayakovsky and 
Sergei Tret'iakov. Moscow: Труд и книга (Trud i Kniga), 
1924. Russian. Illustrations by Samuil Adlivankin.
A poem written in the form of a children's poem in 
order to explain the new labor code in the USSR and its 
advantages. Printed alongside the text are illustrations 
by Samuil Adlivankin depicting the state of the workers 
before the October Revolution and the Russian Civil War 
and the improvement in their lives under the new regime. 
Color front cover illustration by Adlivankin.
The artist Samuil Adlivankin (Самуил Адливанкин, 1897-
1966) was born in Tatarsk (Mogilev province) and as a 
child, received traditional Jewish education. In 1912–1917, 
he studied at the Odessa Art School and during the years 
1918–1919, he studied in Moscow, under the direction 
of the painter Vladimir Tatlin, one of the leaders of 
the Russian avant-garde movement. During the 1920s, 
Adlivankin drew caricatures for various magazines and 
designed propaganda posters in collaboration with 
Vladimir Mayakovsky. In the 1930s, he travelled several 
times to the Jewish agricultural settlements in Crimea 
and Ukraine, which inspired several of his works depicting 
the life of the Jewish farmers. Like many other Jewish 
artists and intellectuals in the USSR, during the late 1940s, 
Adlivankin was accused of "cosmopolitism"; his works 
were subjected to severe criticism and until the mid-1950s 
were not displayed in exhibitions. His first and only solo 
exhibition was held in Moscow in 1961, a few years before 
his death. 
47, [1] pp, 17.5 cm. Good condition. Minor blemishes. Tears 
along the spine and an approx. 4.5 cm tear at the bottom of 
the front cover.

Opening price: $300 

269. שיר תעמולה על חוקי התעסוקה בברית המועצות, 
מאת ולדימיר מאיאקובסקי וסרגיי טרטיאקוב – מוסקבה, 

1924 – איורים מאת סמואיל אדליבנקין

 Рассказ про то, как узнал Фадей закон, защищающий
рабочих людей ]כיצד גילה פאדיי על החוק המגן על הפועלים[, 
 Труд и וסרגיי טרטיאקוב. הוצאת  ולדימיר מאיאקובסקי  מאת 
מאת  איורים  רוסית.   .1924 מוסקבה,   ,)Trud i Kniga(  книга

סמואיל אדליבנקין. 
שיר שנכתב במתכונת של שיר ילדים במטרה להסביר את עיקרי 
יתרונותיהם.  ואת  המועצות  בברית  החדשים  התעסוקה  חוקי 
לצד הטקסט נדפסו איורים מאת סמואיל אדליבנקין המציגים את 
ומלחמת האזרחים  מצבם של הפועלים לפני מהפכת אוקטובר 
על  החדש.  השלטון  תחת  בחייהם  שחל  השיפור  ואת  ברוסיה 

העטיפה הקדמית איור צבעוני מאת אדליבנקין. 
 )1897-1966  ,Самуил Адливанкин( אדליבנקין  סמואיל  האמן 
נולד בטטרסק שבפלך מוהילב ובילדותו קיבל חינוך יהודי מסורתי. 
באודסה ובשנים  לאמנות  בבית הספר  למד   1912-1917 בשנים 
ולדימיר  הצייר  של  הנחייתו  תחת  במוסקבה,  למד   1918-1919
צייר  ה-20  בשנות  הרוסית.  האוונגרד  תנועת  ממובילי  טאטלין, 
קריקטורות עבור מגזינים שונים ועיצב כרזות תעמולה יחד עם 
ולדימיר מאיאקובסקי. בשנות ה-30 נסע כמה פעמים ליישובים 
יצר כמה  החקלאיים היהודיים בקרים ובאוקראינה ובהשראתם 
מאנשי  כרבים  היהודים.  החקלאים  חיי  את  שהציגו  עבודות 
הואשם  ה-40  שנות  בסוף  המועצות,  בברית  היהודים  התרבות 
קשות  ביקורות  ספגו  עבודותיו  ב"קוסמופוליטיות";  אדליבקין 
ועד אמצע שנות ה-50 לא הוצגו עוד בתערוכות. תערוכת היחיד 
שנים   ,1961 בשנת  במוסקבה  נערכה  שלו  והיחידה  הראשונה 

ספורות לפני מותו. 
לאורך  קרעים  קלים.  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   17.5 עמ',   ]1[  ,47
השדרה וקרע באורך כ-4.5 ס"מ בחלקה התחתון של העטיפה 

הקדמית. 

פתיחה: $300
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270. "Use the Poster Skillfully" – Guidebook for 
Hanging Occupational Safety Posters – Moscow, 
1928 – Cover Design by Nikolai Ilyin

Умело пользуйся плакатом [Use the Poster Skillfully], 
by D. I. Reitenbarg. Moscow: Вопросы труда (Voprosi 
Truda), 1928. Russian. Cover design by Nikolai Ilyin. 
A booklet for occupational safety officials in factories 
and other workplaces in Russia, with directions for 
hanging informational posters and a price list for the 
posters which can be purchased from the "Voprosi 
Truda" publishing house. 
The booklet opens with two articles; the first describes 
the common errors in hanging informational posters 
and the second explains where and how to hang them 
so they reach their target audience and remain usable 
over time. Following is a list of illustrated occupational 
safety posters, including poster prices and several 
pictures.
The booklet and its cover were designed in the 
Constructivist style by Nikolai Ilyin (Николай Ильин, 
1894-1954) – a Russian graphic designer, typographer 
and illustrator known for his work as book designer. 
10, [22] pp, 17.5 cm. Good condition. Minor blemishes. 

Opening price: $400 

לתליית  חוברת הדרכה   – כהלכה"  בכרזות  "השתמש   .270
כרזות בנושא בטיחות בעבודה – מוסקבה, 1928 – עטיפה 

בעיצוב ניקולאי איליין

מאת  כהלכה[,  בכרזות  ]השתמש   Умело пользуйся плакатом
 Вопросы труда הוצאת   .)Д. И. Рейтынбарг( רייטנברג  י.  ד. 
)Voprosi Truda(, מוסקבה, 1928. רוסית. עטיפה בעיצוב ניקולאי 

איליין. 
במפעלים  הבטיחות  תחום  על  האחראיים  אל  הפונה  חוברת 
כרזות  לתליית  הנחיות  ובה  ברוסיה,  אחרים  עבודה  ובמקומות 

 ."Voprosi Truda" הסברה ומחירון כרזות שניתן לרכוש מהוצאת
נפוצות  טעויות  מתאר  הראשון  מאמרים;  בשני  פותחת  החוברת 
בתליית כרזות הסברה והשני מסביר היכן וכיצד לתלות את הכרזות 
כך שיגיעו לקהל היעד שלהן ויישמרו לאורך זמן. בהמשך החוברת 
בעבודה,  בטיחות  בנושא  מאוירות  כרזות  של  רשימה  מופיעה 

הכוללת את מחירי הכרזות ותמונות של חלקן. 
ניקולאי  בידי  קונסטרוקטיביסטי  בסגנון  עוצבו  ועטיפתה  החוברת 
טיפוגרף  גרפי,  מעצב   – י1894-1954(   ,Николай Ильин( איליין 

ומאייר רוסי שעסק רבות בעיצוב ספרים. 
10, ]22[ עמ', 17.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים.

פתיחה: $400
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271. שלוש חוברות העוסקות בתיאטרון ובקולנוע – שנות ה-20 – איורים מאת אלכסנדרה אקסטר וניקולאי איליין

שלוש חוברות ברוסית העוסקות בתיאטרון ובקולנוע: 
Записки режиссера .1 ]הערות הבמאי[, מאת אלכסנדר טאירוב. 
הוצאת התיאטרון הקאמרי )Изд. Камерного Театра(, מוסקבה, 
ידי  מעשה  כולם  והאיורים,  הפתיחה  אותיות  העטיפה,   .1921

אלכסנדרה אקסטר. 
ציירת  י1882-1949(,   ,Александра Экстер( אקסטר  אלכסנדרה 
ומעצבת אופנה, תיאטרון וגרפיקה, ילידת ביאליסטוק, למדה בבית 
הספר לאמנות בקייב ובאקדמיה גראנד שומייר בפריז. היא נמנית 
עם מובילי תנועת האוונגרד הרוסית והשתתפה ברבות מתערוכות 
האוונגרד המרכזיות. במהלך חייה התגוררה לסירוגין בקייב, סנקט 
פטרבורג, אודסה, פריז, רומא ומוסקבה. בין היתר, עבדה כמעצבת 
אלכסנדר  הבמאי  על-ידי  במוסקבה  שהוקם  הקאמרי  בתיאטרון 

טאירוב )Александр Таиров, י1885-1950(
189 עמ', ]2[ דף, 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, ובהם כתמי רטיבות. 
וקרעים חסרים קלים בשולי דפים. כתמים  רופפים. קרעים  דפים 
רישומים  וקרעים חסרים בשדרה.  בעטיפה; קרעים  ופגמים קלים 
בכתב-יד בשוליהם העליונים של העטיפה הקדמית ועמוד השער. 

וניצחון  התיאטרון  ]מות   Гибель театра и торжество кино  .2
הוצאת   .)Павел Полуянов( פוליאנוב  פאבל  מאת  הקולנוע[, 
המחבר, ניז'ני נובגורוד, 1925. עטיפה וחמישה איורים )ליטוגרפיות 
 ,Николай Ильин( איליין  ניקולאי  ידי  מעשה  ובשחור(  באדום 

.)1894-1954
47, ]1[ עמ' + ]5[ לוחות, 17.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. עטיפה 
מנותקת ובלויה, עם כתמים ועם פגמים וקרעים בשוליים ובשדרה. 

חותמות-דיו בעטיפה האחורית.
 Кинопечать מיכאלס[, מאת מיכאיל זגורסקי. הוצאת[ Михоэлс .3

)Kinopechat(, מוסקבה-לנינגרד )סנקט פטרבורג(, 1927.
מלווה  מיכאלס;  שלמה  היהודי  התיאטרון  שחקן  אודות  חיבור 

בתצלומים. 
וובסי,  שלמה  של  הבמה  )שם  מיכאלס  מיכאלוביץ'  שלמה 
היהודי  התיאטרון  של  מנהלו  היה  דווינסק,  יליד   ,)1890-1948

הממלכתי )גוס"ט( במוסקבה וראש הוועד היהודי האנטי-פשיסטי. 
בשנת 1948, עם תחילת הרדיפות נגד אנשי התרבות היהודית ועם 
אנשי  בידי  מיכאלס  נרצח  האנטי-פשיסטי,  היהודי  הוועד  פיזור 
כתאונת  שיראה  כך  בוים  הרצח  הסובייטית.  החשאית  המשטרה 

דרכים. 
32 עמ', 17.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קמטים ופגמים קלים בשולי 

העטיפה. 

פתיחה: $400 
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"כוכבים  התסריט   – באבל  איסאק  מאת  ספרים  שני   .272
"חיל   / ביחובסקי  אלכסנדר  מאת  איורים  עם  תועים", 

הפרשים" 

שני ספרים מאת איסאק באבל:
 Кинопечать ]כוכבים תועים[. הוצאת   Блуждающие звезды  .1

)Kinopechat(, מוסקבה, 1926. רוסית.
תסריט מאת איסאק באבל המבוסס על הסיפור "כוכבים תועים" 
הבורחים  ונערה  נער  של  אהבתם  סיפור   – עליכם  שלום  מאת 
העטיפה  איור  נודדת.  שחקנים  ללהקת  להצטרף  כדי  מעיירתם 
הקדמית ושלושת האיורים שבספר נעשו בידי האמן הרוסי-יהודי 

אלכסנדר ביחובסקי. 
נולד   )1888-1978 ,Александр Быховский( אלכסנדר ביחובסקי 
במוהילב וקיבל חינוך יהודי מסורתי. הוא למד באקדמיה לאמנות 
ועסק,  רוריך,  ניקולאי  האמן  של  הנחייתו  תחת  פטרבורג  בסנקט 
בין היתר, בציור ובעיצוב תפאורה ותלבושות לתיאטרון. עבודותיו 
בתיאטרון  שהתקיימה  תערוכה  ובהן  שונות,  בתערוכות  הוצגו 

"הבימה" )1923(. החל מסוף שנות ה-40 עסק בעיקר בפיסול. 
80 עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כל הדפים וכן שני צידי העטיפה 
מנותקים זה מזה. כתמים. כתמי רטיבות גדולים בעטיפה ובדפים 
קמטים  הדפים.  בשולי  בעיקר  קרעים,  והאחרונים.  הראשונים 

בעטיפה. חתימה בכתב-יד בפינת העטיפה הקדמית.
 Государственное издательство .]חיל הפרשים[ Конармия .2
פטרבורג(,  )סנקט  מוסקבה-לנינגרד  הממלכתית(,  לאור  )ההוצאה 

1930. רוסית. 
צבאי  ככתב  באבל  של  שירותו  את  המתעדים  סיפורים  אוסף 
ל"ארמיית  התלווה  כאשר   ,)1919-1921( רוסיה-פולין  במלחמת 
ליצירתו  נחשב  הספר  האדום.  הצבא  של  הראשונה"  הפרשים 
עם  מפגשו  את  גם  היתר,  בין  מתעד,  והוא  באבל,  של  העיקרית 

האוכלוסיה היהודית ואת סבלותיה במהלך המלחמה.
122 עמ', ]3[ דף, 17 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים בכריכה. 

קרעים בשולי הכריכה ובשדרה. 

פתיחה: $300

271. Three Booklets Dealing with Theater and 
Cinema – 1920s – Illustrations by Alexandra Ekster 
and Nikolai Ilyin

1. Записки режиссера [Director's Notes], by Alexander 
Tairov. Moscow: The Chamber Theater (Изд. Камерного 
Театра), 1921. Cover, initials and illustrations by 
Alexandra Ekster. 
Alexandra Ekster (Александра Экстер, 1882-1949), a 
painter and a fashion, scenic and graphic designer, born 
in Bialystok, studied at the Kiev Art School and at the 
Académie de la Grande Chaumière in Paris. A leader of 
the Russian avant-garde movement, she participated 
in many of the central avant-garde exhibitions. She 
divided her life between Kiev, St. Petersburg, Odessa, 
Paris, Rome and Moscow. Among her many pursuits, 
she worked as a stage designer for Alexander Tairov's 
Chamber Theatre in Moscow. 
189 pp, [2] leaves, 23.5 cm. Good condition. Stains, including 
dampstains. Loose leaves. Tears and small open tears to edges 
of leaves. Stains and minor blemishes to cover; closed and 
open tears to spine. Notations on top of front cover and title 
page. 
2. Гибель театра и торжество кино [The demise of the 
theatre and victory of the cinema], by Pavel Poluyanov 
(Павел Полуянов). Nizhny Novgorod: Published by the 
Author, 1925. Cover and five illustrations (red and black 
lithographs) by Nikolai Ilyin (Николай Ильин, 1894-
1954). 
47, [1] pp + [5] plates, 17.5 cm. Good-fair condition. Stains. 
Detached and worn cover, with stains and with blemishes 
and tears to edges and spine. Stamps on back cover. 
3. Михоэлс [Mikhoels] by Mikhail Zagorsky. Moscow-
Leningrad (St. Petersburg): Кинопечать (Kinopechat), 
1927. 
Monograph on the life and work of Jewish theater actor 
Solomon Mikhoels; accompanied by photographs. 
Solomon Michaelowitz Mikhoels (the stage name of 
Shloyme Vovsi, 1890-1948), born in Dvinsk, was the 
director of the State Jewish Theater in Moscow and the 
head of the Jewish Anti-Fascist Committee. In 1948, with 
the onset of the persecutions against Jewish culture 
figures and the dispersal of the Jewish Anti-Fascist 
Committee, Mikhoels was assassinated by members of 
the Soviet Secret Police. The murder was disguised as a 
hit-and-run car accident.
32 pp, approx. 17.5 cm. Good condition. Creases and minor 
blemishes to edges of cover. 

Opening price: $400 
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of the Red Army. Documenting his meeting with the 
Jewish population and its suffering during the war, the 
book is considered Babel's best work. 
122 pp, [3] leaves, 17 cm. Good condition. Stains and minor 
blemishes to cover. Tears to edges of binding and spine. 

Opening price: $300 

272. Two Books by Isaac Babel – The Script of 
"Wandering Stars", with Illustrations by Alexander 
Bykhovsky / "Cavalry"

Two books by Isaac Babel:
1. Блуждающие звезды [Wandering Stars]. Moscow: 
Кинопечать (Kinopechat), 1926. Russian.
Script by Isaac Babel based on the story "Wandering 
Stars" by Sholem Aleichem – the love story of a boy and 
girl who flee their city to join a group of wandering 
actors. Cover illustration and three illustrations in the 
book by Jewish-Russian artist Alexander Bykhovsky. 
Alexander Bykhovsky (Александр Быховский, 1888-
1978) was born in Mogilev and received traditional 
Jewish education. He studied at the St. Petersburg art 
academy under the direction of artist Nicholas Roerich 
and was active in painting and scenic design. His works 
were displayed in various exhibitions, including an 
exhibition held at the "HaBimah" Theater (1923). In the 
late 1940s he turned to sculpting, which remained his 
preferred medium. 
80 pp, 22 cm. Fair-poor condition. All leaves and both sides of 
cover are detached from each other. Stains. Large dampstains 
to cover and first and last leaves. Tears, mostly to edges of 
leaves. Creases to cover. Handwritten signature at corner of 
front cover. 
2. Конармия [Cavalry]. Moscow-Leningrad (St. 
Petersburg): State Publishing House (Государственное 
издательство), 1930. Russian.
Collection of stories documenting Babel's service as a 
military reporter during the Polish-Soviet War (1919-
1921), when he accompanied the 1st Cavalry Army 

273. שני ספרים מאת איליה סלבינסקי – מוסקבה-לנינגרד, 1930-1931 – עטיפות בעיצוב אלכסנדר סוריקוב

)סנקט  מוסקבה-לנינגרד  סלבינסקי.  איליה  מאת  ספרים  שני 
פטרבורג(, 1930-1931. רוסית. 

]Komandarm 2[, מחזה, 1930. כריכה בעיצוב   Командарм 2  .1
אלכסנדר סוריקוב )1907-1946(. 

159, ]1[ עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. חתימה בדף הבטנה 
הקדמי. 

עם  קשה,  כריכה   .1931 מחורז,  רומן   ,]Pushtorg[  Пушторг  .2
מעטפת נייר בעיצוב אלכסנדר סוריקוב. 

קלים  וקרעים  כתמים  קמטים,  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 עמ',   192
במעטפת הנייר. חתימה בדף הבטנה הקדמי. 

משורר   ,)1899-1968  ,Илья Сельвинский( סלבינסקי  איליה 
לאחר  קרים(.  האי  )חצי  סימפרופול  יליד  יהודי-סובייטי,  ומחזאי 
משלחי-יד  בכמה  מזלו  את  וניסה  נדודים  בחיי  בחר  לימודיו  גמר 
ועבודות  שחקן-נודד  מתאבק-קרקס,  סוור,  דייג,  הרפתקניים: 
שהצטיינו  הראשונים,  שיריו  את  לפרסם  החל  במקביל  נוספות. 

בראשית  לשעתם.  פורצי-דרך  לשון  וניסיונות  חדשנית  בגישה 
למוסקבה,  ועקר  הנדודים  חיי  את  לנטוש  החליט  העשרים  שנות 
הרוסית  בשירה  הבולטים  המשוררים  כאחד  מוניטין  לו  קנה  שם 
האמנים  חוג  את  זו  בתקופה  הנהיג  היתר,  בין  המודרניסטית. 
החשוב "המרכז הספרותי של הקונסטרוקטיביסטים" עד לפירוקו 
העולם  למלחמת  המועצות  ברית  של  כניסתה  עם   .1930 בשנת 
לשמש  ונשלח  הקומוניסטית  למפלגה  סלבינסקי  הצטרף  השנייה 
ככתב צבאי בחצי האי קרים. לאחר שחזה ברציחתם של כ-2,500 
יהודים בסמוך לעיר קרץ', פרסם את שירו "ראיתי זאת!", הנחשב 
לאחד הטקסטים הספרותיים הראשונים אודות השואה שהתפרסם 
ברוסיה הסובייטית. במשך כל חייו, גם תחת הרדיפות האנטישמיות 
היידית  בשפה  גם  לפרסם  סלבינסקי  הוסיף  הסובייטית,  ברוסיה 

וסירב להצניע את יהדותו. הוא נפטר במוסקבה בשנת 1968.

פתיחה: $400
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273. Two Books by Ilya Selvinsky – Moscow-Leningrad, 1930-1931 – Cover Designs by Alexander Surikov

revolutionary, innovative approach and experimental 
language. In the early 1920s, he decided to abandon his 
life of travel and moved to Moscow, where he earned a 
reputation as one of the prominent poets of modernist 
Russian poetry. He was the leader of The Literary Center 
of Constructivists (LTsK) group until its dismantlement 
in 1930. When the USSR joined World War II, Selvinsky 
joined the communist party and was sent as a military 
reporter to the Crimean Peninsula. After witnessing the 
aftermath of the murder of approx. 2500 Jews near the 
city of Kerch, he published his poem "I Saw it!", which 
is considered to be one of the first literary texts about 
the Holocaust published in Soviet Russia. Selvinsky 
continued to publish in Yiddish and refused to hide his 
Jewish identity even in the most anti-semitic periods in 
Soviet Russia. He died in Moscow in 1968.

Opening price: $400 

Two books by Ilya Selvinsky. Moscow-Leningrad (St. 
Petersburg), 1930-1931. Russian. 
1. Командарм 2 [Komandarm 2], a play, 1930. Cover 
design by Alexander Surikov (1907-1946). 
159, [1] pp, 20 cm. Good condition. Minor blemishes. 
Signature on front endpaper. 
2. Пушторг [Pushtrog], rhymed novel, 1931. Hard cover, 
with dust jacket designed by Alexander Surikov. 
192 pp, 19.5 cm. Good condition. Creases, stains and small 
tears to dust jacket. Signature on front endpaper. 
Ilya Selvinsky (Илья Сельвинский, 1899-1968), a Jewish-
Soviet poet and playwright, born in Simferopol 
(Crimean Peninsula). After graduating, he chose 
the life of a vagabond and tried his luck at several 
adventurous occupations, including fishing, working 
as a longshoreman and a circus wrestler and acting 
in an itinerant theater. At the same time, he started 
publishing his first poems, which stood out for their 

273b 273a
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274. Four Pencil Sketches by Vladimir Tatlin

Four sketches by Vladimir Tatlin (1885-1953) – figures.
Four pencil sketches, on three sheets of paper. Not 
signed.
Vladimir Tatlin (Владимир Татлин, 1885-1953), a Russian 
artist and architect, a leader of the Russian avant-
garde movement in the 1920s and a pioneer of the 
Constructivist movement. In 1919, he was invited by the 
Department of Fine Arts of the People's Commissariat 
for Education to plan a monument to the Third 
International which will also serve as the headquarters 
of the Comintern (the international organization of the 
communist parties). The structure planned by Tatlin, a 
spiral structure inspired by the Eifel Tower, was meant 
to be built from industrial materials such as iron, steel 
and glass and to a large extent reflected the vision of 
Constructivist art. The plan for the monument to the 
Third International is considered today Tatlin's most 
well-known work; however, the monument itself was 
never built (both for practical reasons and due to 
the change for the worse in the authorities' attitude 
towards the avant-garde art). 
Three leaves, 40.5 X26.5 cm to 44.5 X32 cm. Condition 
varies. Stains. Tears to edges. 
Provenance: The collection of A.N. Korsakova, Tatlin's 
widow (as indicated by the penciled notes on verso).

Opening price: $2000 

274. ארבעה רישומי עיפרון מאת ולדימיר טאטלין

ארבעה רישומים מאת ולדימיר טאטלין )1885-1953( – דמויות. 
ארבעה רישומי עיפרון, על גבי שלושה דפי נייר. אינם חתומים. 

ולדימיר טאטלין )Владимир Татлин, 1885-1953(, צייר ואדריכל 
רוסי, ממובילי תנועת האוונגרד הרוסי בשנות ה-20 ומחלוצי תנועת 
לאמנויות  המחלקה  בידי  הוזמן   1919 בשנת  הקונסטרוקטיביזם. 
לאינטרנציונל  מונומנט  לתכנן  חינוך  לענייני  העממי  בקומיסריון 
הבינלאומי  )האיגוד  ה"קומינטרן"  של  כמטה  גם  שישמש  השלישי 
מבנה  טאטלין,  שתכנן  המבנה  הקומוניסטיות(.  המפלגות  של 
לולייני המושפע מצורתו של מגדל אייפל, נועד להיבנות מחומרים 
תעשייתיים כגון ברזל, פלדה וזכוכית ושיקף במידה רבה את חזון 
לאינטרנציונל  המונומנט  תוכנית  הקונסטרוקטיביסטית.  האמנות 
השלישי נחשבת כיום ליצירה המפורסמת ביותר של טאטלין, אולם 
המונומנט עצמו מעולם לא נבנה )הן מסיבות פרקטיות והן בעקבות 

השינוי לרעה שחל ביחס השלטונות לתנועת האוונגרד(. 
משתנה.  מצב  ס"מ.   32 X44.5 עד  ס"מ   26.5 X40.5 דפים,  שלושה 

כתמים. קרעים בשוליים. 
)Korsakova(, אלמנתו של טאטלין  קורסקובה  נ.  א.  אוסף  מקור: 

)על-פי ההערות שנוספו בעיפרון בגב הרישומים(. 

פתיחה: $2000
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Nathan Altman (1889-1970), born in Vinnytsia (present-day Ukraine), an avant-garde artist, painter, graphic 
designer, sculptor, book illustrator and stage designer. His varied work belongs to various styles – Cubism, Constructivism, 
Futurism, and Suprematism – and reflects the many changes in his world, both artistic and political. 
He began his art studies in Odessa; in 1910 he moved to Paris, where he continued his studies and associated with the 
artists of the "Machmadim" group which advocated Zionist Jugendstil. In 1912, Altman returned to Russia and settled 
in St. Petersburg. He spent the summer of 1913 sketching reliefs found on Jewish tombstones and developing a Cubist 
style based on Jewish folk art. At that time, he founded a Jewish Society for the Encouragement of the Arts. Altman was 
an enthusiastic supporter of the Bolshevik revolution, after which he was appointed a member of the IZO-Narkompros 
(the Department of Fine Arts of the People's Commissariat for Education). In 1919, he became one of the prominent 
artists of the "Kom-Fut" group (Communist Futurists). He worked for the Monumental Propaganda plan conceived by 
Lenin, and created agitprop art. During the early 1920s, Altman worked as a stage designer for HaBimah Theater and the 
Jewish State Theater Goset. His Constructivist costume design for the play "The Dybbuk", staged by HaBimah Theater in 
1922, incorporated elements taken from Jewish folk and religious art; and his stage design for the Goset production of 
"Uriel da Costa" was his most advanced Constructivist work at the time. In 1922, his works were exhibited at the "First 
Russian Art Exhibition" in Berlin and alongside works by Chagall and Sternberg in the "Exhibition of the Three" of the 
Kultur Lige group. In the early 1920s, Altman was a prominent artist whose works expressed the spirit of the party and 
the revolution – the rebellion against the old degenerate order – and in this capacity he created a series of sketches and 
a bust of Lenin. In 1928, Altman went on a tour with the Goset theater and remained in Paris until 1935. While there, 
the Party's attitude towards art went through a transformation. Already in the mid-1920s the party began furthering 
socialist realism and restricting the activity of avant-garde groups, claiming art should serve defined goals, be simple and 
understood by everyone and portray the beauty of communist reality. In 1932, with Altman still out of the country, the 
central committee of the communist party banned any union of independent artists. From then on, the party imposed its 
new and preferred style, socialist realism, and avant-garde was pushed to the new status of "bourgeois" art, enemy of 
the revolution. Returning to Russia in 1936, Altman settled in Leningrad, and as an undesirable artist worked mainly as a 
graphic designer, book illustrator and stage designer, trying to adhere to the party's new line. 

Literature: Russian Jewish Artists in a century of Change 1890-1990, edited by Susan Tomarkin Goodman. Munich /
New York: Prestel, 1995. p. 146. 

תפאורות.  ומעצב  פסל  ספרים,  מאייר  גרפיקאי,  צייר,  אוונגרד,  אמן  באוקראינה(,  )כיום  ויניצה  יליד   ,)1889-1970( אלטמן  נתן 
יצירתו המגוונת משתייכת לתתי-זרמים שונים – קוביזם, קונסטרוקטיביזם, פוטוריזם וסופרמטיזם – ומשקפת את התמורות הרבות 

שידע עולמו, הן מן הבחינה האמנותית אולם לא פחות מכך מן הבחינה הפוליטית. 
את לימודי האמנות שלו החל באודסה; בשנת 1910 עבר לפריז, שם המשיך בלימודיו והתרועע עם אמני קבוצת "מחמדים" שטיפחו 
יוגנדשטיל ציוני. ב-1912 חזר אלטמן לרוסיה והתיישב בסנקט פטרבורג. את הקיץ של שנת 1913 עשה בהעתקת תבליטים ממצבות 
יהודיות, ופיתח סגנון קוביסטי המתבסס על האמנות היהודית העממית. באותה תקופה ייסד בעיר חברה לעידוד אמנות יהודית. אלטמן 
בקומיסריון   )IZO-Narkompros( יפות  לאמנויות  במחלקה  לקומיסר  התמנה  ולאחריה  הבולשביקית  המהפכה  של  נלהב  תומך  היה 
החינוך העממי. ב-1919 נעשה אחר מן האמנים הבולטים בקבוצת "Kom-Fut" )"הקומוניסטים הפוטוריסטיים"( ועסק בעיצוב עבור 
תפאורות  אלטמן  עיצב  המוקדמות  ה-20  בשנות   ."Agitprop" התעמולה  תוכנית  ועבור  מונומנטלית",  "תעמולה  לנין,  של  תוכניתו 
לתיאטרון "הבימה" והתיאטרון היהודי הממלכתי "גוס"ט". בעיצוב הבימה להצגה "הדיבוק" שהעלה תיאטרון "הבימה" ב-1922 באו 
לידי ביטוי אלמנטים יהודיים בלבוש קונסטרוקטיביסטי, וכאשר העלה תיאטרון "גוס"ט" את ההצגה "אוריאל ד'אקוסטה", עיצב אלטמן 
תפאורה שהביאה את יצירתו הקונסטרוקטיביסטית לשיאה. עבודותיו הוצגו ב"תערוכת האמנות הרוסית הראשונה" בברלין ב-1922 
וכן לצד יצירותיהם של שאגאל ושטרנברג, ב"תערוכת השלושה" שקיימה קבוצת "קולטור-ליגע". בראשית עשור זה היה אלטמן אמן 
מרכזי שיצירותיו מבטאות את רוח המפלגה והמהפכה – את המרד בסדר הישן, הרקוב והמנוון, ומתוקף מעמדו זה פיסל את דמותו 
של לנין ורשם סדרת דיוקנאות שלו. בשנת 1928 יצא אלטמן למסע עם תיאטרון "גוס"ט", ונותר בפריז עד 1935. בהעדרו השתנה יחס 
ולהצר את רגלי הקבוצות  זרם הריאליזם הסוציאליסטי  המפלגה אל האמנות. עוד באמצע שנות ה-20 החלה המפלגה לעודד את 
האוונגרדיות, בטענה שעל האמנות לשרת מטרות מוגדרות, להיות פשוטה ומובנת לכל ולהציג את יופיה של המציאות הקומוניסטית, 
ובשנת 1932, בעוד אלטמן שוהה מחוץ לברית המועצות, אסרה הועדה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית על כל התאגדות אמנים 
עצמאית. מכאן ואילך השליטה המפלגה את הזרם החדש והמועדף עליה, הריאליזם הסוציאליסטי, והאוונגרד נדחק למעמדו החדש 
כאמנות "בורגנית", אויבת המהפכה. עם שובו לרוסיה התיישב אלטמן בלנינגרד, ובהיותו אלמנט בלתי רצוי כאמן עסק בעיקר בעיצוב 

גרפי, איור ספרים ועיצוב תפאורות, תוך שהוא משתדל לדבוק בקו המפלגה החדש. 

ספרות:  Russian Jewish Artists in a Century of Change 1890-1990, עורכת Susan Tomarkin Goodman. הוצאת Prestel, מינכן /
ניו-יורק, 1995. עמ' 146.
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275. "Lenin" – Sketches by Nathan Altman – St. 
Petersburg, 1921

Ленин [Lenin], sketches by Nathan Altman. St. 
Petersburg, 1921. Russian. 
A booklet with ten reproductions of sketches by Nathan 
Altman – nine portraits of Vladimir Ilyich Lenin and a 
sketch of the view seen from the window of his office 
in the Kremlin. The sketches are signed and dated in 
the plate ("Nathan Altman, Moscow – Kremlin, 1920"). 
Lenin's facsimile signature on p. 3. Suprematist cover 
design by Altman. 
In 1920, Nathan Altman was invited to the Kremlin 
to create a portrait of Vladimir Ilyich Lenin, leader of 
the Bolshevik Revolution and founder of the USSR. To 
complete this task, Altman spent about six weeks in the 
Kremlin. Since Lenin did not have time or patience to sit 
for a portrait, Altman captured his face and movements 
in a number of quick realistic sketches, deviating from 
his artistic style at the time, which documented Lenin 
during his daily routine – sitting at his desk, speaking on 
the phone, during meetings, and more. By the end of 
his stay in the Kremlin, Altman created a bust of Lenin, 
which became the first portrait of Lenin to be shown 
outside the USSR. 
[3] leaves, [10] plates, [2] leaves, 22.5 cm. Good-fair 
condition. Stains. Strips of paper for reinforcement to inner 
margins. Detached cover, with stains. Tears to cover edges 
and spine (reinforced with tape). Stamp and pen notation on 
back cover.

Opening price: $300

275. "לנין" – רישומים מאת נתן אלטמן – סנקט פטרבורג, 
1921

 .1921 פטרבורג,  סנקט  אלטמן.  נתן  מאת  רישומים  ]לנין[,   Ленин
רוסית.

 – אלטמן  נתן  מאת  רישומים  של  רפרודוקציות  עשר  ובה  חוברת 
תשעה דיוקנאות של ולדימיר איליץ' לנין ורישום של הנוף הנשקף 
בלוח  ומתוארכים  חתומים  הרישומים  בקרמלין.  משרדו  מחלון 
)"נתן אלטמן, מוסקבה – קרמלין, 1920"(. בעמוד השלישי מודפסת 
בסגנון  אלטמן  בידי  עוצבה  החוברת  עטיפת  לנין.  של  חתימתו 

סופרמטיסטי. 
ולדימיר  של  דיוקן  ליצור  כדי  לקרמלין  אלטמן  נתן  הוזמן  ב-1920 
איליץ' לנין, מנהיג המהפכה הבולשביקית ומייסד ברית המועצות. 
לצורך עבודתו שהה אלטמן בקרמלין כשישה שבועות. בשל קוצר 
רישומים  אלטמן  יצר  העסוק,  המנהיג  שהפגין  הרוח  וקוצר  הזמן 
ריאליסטיים חפוזים, החורגים מסגנונו האמנותי באותה התקופה, 
שתיעדו את לנין במהלך שגרת ימו – לצד שולחן עבודתו, בשיחות 
אלטמן  יצר  בקרמלין  שהותו  תום  עם  ועוד.  בפגישות,  טלפון, 
מחוץ  שהוצג  לנין  של  הראשון  לדיוקן  שהיתה  לנין  של  פרוטומה 

לברית המועצות.
כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   22.5 דף,   ]2[ לוחות,   ]10[ דף,   ]3[
דפי החוברת. עטיפה  לחיזוק בשוליים הפנימיים של  נייר  רצועות 
)מחוזקים  ובשדרה  העטיפה  בשולי  קרעים  כתמים.  עם  מנותקת, 

בנייר דבק(. חותמת-דיו ורישום בעט על העטיפה האחורית. 

פתיחה: $300
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276. שישה ספרים עם עטיפות בעיצוב נתן אלטמן – שנות ה-20

שישה ספרים עם עטיפות בעיצוב נתן אלטמן: 
1-4. ארבעה ספרים מאת מיכאיל קוזמין )Михаил Кузмин, 1872-1936(. הוצאת "פטרופוליס" )Petropolis(, ברלין, 1923. רוסית. 

· Сети ]רשתות[. · Крылья ]כנפיים[. · Глиняные голубки ]יונים מחימר[. · Плавающие путешествующие ]נוסעים בים וביבשה[. 
Гюи де Мопассан, Собрание сочинений, Деревянные башмаки .5 ]כל כתבי גי דה מופאסאן – נעלי עץ[. תרגום מצרפתית: איסאק 

באבל. מוסקבה-לנינגרד )סנקט פטרבורג(, 1926. רוסית. 
6. אין אומרו, מאת מ. ליטוואקאוו ]משה ליטבקוב[. הוצאת "שול און בוך", מוסקבה, 1926. יידיש. חלק שני. 

גודל ומצב משתנים. לספר "רשתות" עטיפה משוקמת )לא מקורית( ומצורפת אליו העטיפה המקורית, מעותק אחר. 

פתיחה: $800

276. Six Books with Covers Designed by Nathan Altman – 1920s

Six books with covers designed by Nathan Altman:
1-4. Four books by Mikhail Kuzmin (Михаил Кузмин, 1872-1936). Berlin: Petropolis, 1923. Russian. 

· Сети [Nets]. · Крылья [Wings]. · Глиняные голубки [Clay Doves]. · Плавающие путешествующие [Travelers by Sea and 
Land]. 
5. Гюи де Мопассан, Собрание сочинений, Деревянные башмаки [Collected Works of Guy de Maupassant – The Wooden 
Shoes]. Translated from French by Isaac Babel. Moscow-Leningrad (St. Petersburg), 1926. Russian.
6. In Umru, by M. Litvakov [Moshe Litvakov]. Moscow: Schul un Buch, 1926. Yiddish. Part II.
Size and condition vary. The book "Nets" rebound in later cover, with original cover from another copy enclosed.

Opening price: $800 

276
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277. Seven Books by Ilya Ehrenburg – Moscow-Leningrad, 1928 – Covers Designed by Nathan Altman

Seven books, out of eight, from the Complete Writings of Ilya Ehrenburg series. Moscow-Leningrad (St. Petersburg): 
Земля и фабрика - ЗИФ (Zemlya i Fabrika), 1928. Russian. Covers designed by Nathan Altman. 
1. Хулио Хуренито [The Extraordinary Adventures of Julio Jurenito]. First volume of the series. With a photographic 
portrait plate of Ehrenburg.
2. Трест Д. Е. История гибели Европы [Trust D. E. A History of the Demise of Europe]. Second volume of the series.
3. Любовь Жанны Ней [The Love of Jeanne Ney]. Third volume of the series.
4. Тринадцать трубок [The Thirteen Pipes]. Fourth volume of the series. 
5. Жизнь и гибель Николая Курбова [Life and Death of Nikolai Kurbov]. Sixth volume of the series.
6. В Проточном переулке [In Protochny Lane]. Seventh volume of the series.
7. Лик воины [The Face of War]. Eighth volume of the series. 
Seven books, approx. 21 cm. Condition varies. Stains. Blemishes and tears to covers. Several stamps and pen notations.
For information about Ehrenburg, see item 258.

Opening price: $700

277. שבעה ספרים מאת איליה ארנבורג – מוסקבה-לנינגרד, 1928 – עטיפות בעיצוב נתן אלטמן

שבעה ספרים, מתוך שמונה, מסדרת "כל כתבי איליה ארנבורג". הוצאת ЗИФ( Земля и фабрика(, מוסקבה-לנינגרד )סנקט פטרבורג(, 1928. 
רוסית. עטיפות בעיצוב נתן אלטמן. 

The Extraordinary Adventures of Julio Jurenito[ Хулио Хуренито .1 / הרפתקאותיו של חוליו חורניטו[. כרך ראשון בסדרה. בפתח 
הספר לוח עם תצלום דיוקן של ארנבורג. 

Trust D. E. A History of the Demise of Europe[ Трест Д. Е. История гибели Европы .2[. כרך שני בסדרה. 
The Love of Jeanne Ney[ Любовь Жанны Ней .3 / אהבתה של ז'אנה ניי[. כרך שלישי בסדרה. 

The Thirteen Pipes[ Тринадцать трубок .4 / שלוש עשרה מקטרות[. כרך רביעי בסדרה. 
Life and Death of Nikolai Kurbov[ Жизнь и гибель Николая Курбова .5 / חייו ומותו של ניקולאי קורבוב[. כרך שישי בסדרה. 

In Protochny Lane[ В Проточном переулке .6 / בסמטת פרוטוצ'ני[. כרך שביעי בסדרה. 
Лик воины .7 י]The Face of War / פני המלחמה[. כרך שמיני בסדרה. 

שבעה ספרים, 21 ס"מ בקירוב. מצב משתנה. כתמים. פגמים וקרעים בעטיפות. מספר חותמות-דיו ורישומים בעט. 
אודות ארנבורג ראו פריט 258. 

פתיחה: $700
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 – ניסיון לכריכות ספרים  נתן אלטמן – לקט מתווים מקוריים והדפסות   .278
שנות ה-20 

שבעה מתווים והדפסות ניסיון לכריכות ספרים וחוברות, מעשה ידי נתן אלטמן. ]שנות 
ה-20[.

 .)Зиф )הוצאת  ]חברבר החצרוני[ מאת שלום עליכם   Рябчик לכריכת הספר  1. מתווה 
עפרונות על נייר. אינו חתום. 

 Деревянные-ו  ]Décoré![  Награжден орденом הספרים  לכריכות  מתווים   .2-3
башмаки ]נעלי עץ[, מאת גי דה מופסאן )הוצאת Зиф(. אינם חתומים. 

4. הדפס ניסיון לעטיפת האנתולוגיה Завтра ]מחר[, אנתולוגיה לביקורת ספרות שנדפסה 
בברלין בשנת 1923 )בהוצאת "פטרופוליס"(. חתום ומתוארך בלוח. 

 В Проточном переулке · :Зиф 5-7. שלושה הדפסי ניסיון לכריכות ספרים בהוצאת
 Коммунисты · .)1927 ,בסמטת פרוטוצ'ני[, מאת איליה ארנבורג )חתום ומתוארך בלוח[
]האולר[,   Ножик  ·  .)1927 בלוח,  ומתוארך  )חתום  ליבדינסקי  יורי  ]קומוניסטים[, מאת 

מאת שלום עליכם )אינו חתום(.
16.5 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים קלים. מעט קרעים  X23 11.5 ס"מ עד X15.5

קלים בשוליים. פיסות נייר מודבקות בגב אחד ההדפסים. 
כפי   –  )1924 ומתוארך  תיבות  בראשי  בדפוס  )חתום  אלטמן  נתן  מאת  הדפס  מצורף 

הנראה, תו-ספר. 

פתיחה: $2500

278. Nathan Altman – Collection of Original Sketches and Proofs of Book Covers – 1920s

Seven sketches and proofs of book covers by Nathan Altman. [1920s].
1. Sketch for the cover of the book Рябчик [The Dog Havarbar] by Sholem Aleichem (published by Зиф). Pencils on 
paper. Not signed.
2-3. Sketches for the covers of the books Награжден орденом [Décoré!] and Деревянные башмаки [Wooden Shoes], by 
Guy de Maupassant (published by Зиф). Not signed.
4. Proof print of the cover of the anthology Завтра [Tomorrow], an anthology for literary critique printed in Berlin in 
1923 (published by Petropolis). Signed and dated in the plate. 
5-7. Three proof prints of covers of books published by Зиф: · В Проточном переулке [In Protochny Lane], by Ilya 
Ehrenburg (Signed and dated in the plate, 1927). · Коммунисты [Communists], by Yuri Libedinsky (Signed and dated in 
the plate, 1927). · Ножик [The Knife], by Sholem Aleichem (not signed). 
Approx. 11.5 X15.5 cm to 23 X16.5 cm. Good overall condition. Minor stains. A few small tears to edges. Pieces of paper are 
mounted on verso of one print. 
Enclosed is a print by Nathan Altman (signed in the plate, with initials, and dated 1924) – presumably, a bookplate. 

Opening price: $2500 

278b278c
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– ברלין,  דוד הופשטיין  ווענט", מאת  פון  "אין טאוול   .280
1923 – עטיפה בעיצוב נתן אלטמן 

]הופשטיין[.  האפשטיין  דוד  מאת  )זאמלונג(,  ווענט  פון  טאוול  אין 
הוצאת "פונקען", ברלין, 1923. יידיש. 

ספר שירה מאת משורר וסופר היידיש דוד הופשטיין )1889-1952(. 
העטיפה עוצבה בידי נתן אלטמן. 

60, ]4[ עמ', 25 ס"מ. מצב טוב-בינוני. מעט כתמים. קרעים וקרעים 
השער.  בעמוד  וחותמת-דיו  בעט  רישום  דפים.  בשולי  חסרים 
חותמת-דיו בעמוד האחרון. תו-ספר בעמוד השני. עטיפה ודפים 

מנותקים. קרעים ופגמים בעטיפה. ללא שדרה. 

פתיחה: $300

280. "In Tovl fun Vent", by David Hofstein – Berlin, 
1923 – Cover Design by Nathan Altman

In Tovl fun Vent (Zamlung), by David Hofstein. Berlin: 
Funken, 1923. Yiddish.
Volume of poetry by Yiddish poet and writer David 
Hofstein (1889-1952). Cover design by Nathan Altman.
60, [4] pp, 25 cm. Good-fair condition. A few stains. Closed 
and open tears to edges of leaves. Pen notation and stamp on 
title page. Stamp on the last page. Bookplate on the second 
page. Detached cover and leaves. Tears and blemishes to 
cover. Missing spine.

Opening price: $300 

279. "שטאמ / אזקארע" – שירים מאת דוד הופשטיין ואהרן 
קושנירוב – מוסקבה, 1922 – עטיפה בעיצוב נתן אלטמן

שטאמ / אזקארע ]גזע / אזכרה[, מאת ד. האפשטיין ]דוד הופשטיין[ 
וא. קושניראוו ]אהרן קושנירוב[. הוצאת "שטראם", מוסקבה, 1922. 

יידיש. 
קושנירוב  ואהרן  הופשטיין  דוד  מאת  שירים  המאגדת  חוברת 
"אזקארע"  השיר  אוקראינה.  ביהודי  הפוגרומים  בעקבות  שנכתבו 
]אזכרה[ מאת אהרן קושנירוב, החותם את החוברת, עורר הדים רבים 
ובעקבותיו הואשם קושנירוב בלאומנות יהודית. השיר "שטאם" מאת 

דוד הופשטיין, הפותח את החוברת, נכתב בעקבות "אזקארע". 
]16[ עמ' )כולל עטיפה(, 22 ס"מ. מצב טוב. הדפים מנותקים זה מזה 

)הסיכות חסרות(. קרעים קלים בשוליים, כמה מהם חסרים. 
אינה מופיעה בקטלוג הספרייה הלאומית. 

פתיחה: $300

279. "Shtam" / "Azkore" – Poems by David 
Hofstein and Aron Kushnirov – Moscow, 1922 – 
Cover Design by Nathan Altman

Shtam / Azkore [Stem / Memorial], by D. Hofstein [David 
Hofstein] and A. Kushnirov [Aron Kushnirov]. Moscow: 
Shtrom, 1922. Yiddish.
Poems by David Hofstein and Aron Kushnirov, written 
following the Pogroms against the Jews of Ukraine. The 
last poem in this booklet, "Azkore" [Memorial] by Aron 
Kushnirov, caused a stir and led to Kushnirov being 
accused of Jewish nationalism. The opening poem, 
"Shtam" by David Hofstein, was written subsequent to 
"Azkore". 
[16] pp (including the cover), 22 cm. Good condition. Leaves 
detached from each other (missing staples). Small tears to 
edges, some of them open.
Not in NLI. 

Opening price: $300 

279280
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281. "Jewish Graphics", Ten Lithographs 
by Nathan Altman – Berlin, 1923 – 
Numbered Copy

Nathan Altmann, Jüdische Graphik [Nathan 
Altman, Jewish Graphics]. Berlin: Petropolis, 
1923. German. 
Ten lithographs by Nathan Altman, printed 
on gilt background. Introduction by Max 
Osborn. Copy no. 129 of 250 copies. 
22, [3] pp + [10] plates with tissue guards, 
approx. 48 cm. Good condition. Stains. Creases 
and tears to tissue guards. Binding in good-fair 
condition, with abrasions, stains and blemishes. 
Not in NLI.

Opening price: $700

281. "גרפיקה יהודית", עשר ליטוגרפיות מאת 
נתן אלטמן – ברלין, 1923 – עותק ממוספר

Nathan Altmann, Jüdische Graphik ]נתן 
ברלין   ,Petropolis הוצאת יהודית[.  גרפיקה  אלטמן, 

1923. גרמנית.
עשר ליטוגרפיות מאת נתן אלטמן, מודפסות על רקע 
מוזהב. הקדמה מאת מקס אוסבורן. עותק מספר 129 

מתוך מהדורה בת 250 עותקים.
22, ]3[ עמ' + ]10[ לוחות מחופים דפי מגן, 48 ס"מ 
בקירוב. מצב טוב. כתמים. קמטים וקרעים בדפי המגן. 
כריכה במצב טוב-בינוני, עם קילופים, כתמים ופגמים.

אינו מופיע בקטלוג הספרייה הלאומית.

פתיחה: $700
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282. Two Catalogs – Exhibition of Works by Issachar 
Ber Ryback / Exhibition of Soviet Art – Berlin and 
New York, 1920s

Two exhibition catalogs:
1. Ausstellung J. Ryback. Berlin: Lutze & Vogt, 1923/1924. 
German. 
Issachar Ber Ryback exhibition catalog, containing seven 
reproductions of his works (tipped-in).
[8] leaves (including cover), 20.5 cm. Fair condition. Stains. 
Minor blemishes. Front and back covers detached from each 
other and from the booklet. Tears to edges of cover, some 
open. Detached leaves. Tears and creases. Blemishes to cover.
2. Exhibition of Contemporary Art of Soviet Russia, 
Painting, Graphic, Sculpture. New York, 1929. English. 
Catalog for a Soviet art exhibition held at the Grand 
Central Palace in New York, with a foreword by Christian 
Brinton and introduction by Pavel Novitzkiy. The catalog 
contains reproductions of the works displayed in the 
exhibition, including works by David Shterenberg, 
Nathan Altman, El Lissitzky and others. A drawing by 
Aleksandr Deyneka (1899-1969) is printed on the cover. 
[37] leaves. 25.5 cm. Good condition. Stains. Tears and minor 
blemishes to cover.

Opening price: $500 

 / ריבאק  בער  יששכר  של  תערוכה   – קטלוגים  שני   .282
תערוכת אמנות סובייטית – ברלין וניו-יורק, שנות ה-20

שני קטלוגים של תערוכות:
ברלין,   ,Lutze & Vogt דפוס   .Ausstellung J. Ryback  .1

1923/1924. גרמנית. 
שבע  ובו  ריבאק  בער  יששכר  האמן  של  לתערוכה  קטלוג 
רפרודוקציות של עבודות מעשה ידיו )מודפסות על דפים נפרדים 

ומוצמדות לדפי הקטלוג בשוליהן העליונים(. 
]8[ דף )כולל העטיפה(, 20.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. פגמים קלים. 
שני חלקי העטיפה מנותקים זה מזה ומגוף החוברת. קרעים בשולי 
פגמים  וקמטים.  מנותקים. קרעים  דפים  העטיפה, חלקם חסרים. 

בעטיפה. 
 Exhibition of Contemporary Art of Soviet Russia,  .2
עכשווית  אמנות  ]תערוכת   Painting, Graphic, Sculpture
מרוסיה הסובייטית, ציור, גרפיקה, פיסול[. ניו-יורק, 1929. אנגלית. 
התערוכות  באולם  שהתקיימה  סובייטית  אמנות  תערוכת  קטלוג 
עם  בניו-יורק,   )Grand Central Palace( פאלאס  סנטרל  בגרנד 
 .Pavel Novitskiy ומבוא מאת Christian Brinton הקדמה מאת
בקטלוג רפרודוקציות של עבודות שהוצגו בתערוכה ובהן עבודות 
מאת אל ליסיצקי, נתן אלטמן, דוד שטרנברג ואחרים. על עטיפת 
 Aleksandr( דיינקה  אלכסנדר  ידי  מעשה  ציור  נדפס  הקטלוג 

)1899-1969 ,Deyneka
]37[ דף. 25.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים ופגמים קלים בעטיפה. 

פתיחה: $500
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283. "Mir Geyen" – Journal of the Jewish 
Polygraphic School in Moscow – Issue no. 3 – 
Moscow, 1923

Mir Geyen, schiller organ fun der Idisher poligrafischer 
schul in Moskva [We're Going, organ of the students of 
the Jewish poligraphic school in Moscow]. Issue no. 3. 
Moscow, May 1923. Yiddish. 
Third issue of the journal of the Jewish polygraphic 
school in Moscow (a school of printing arts). The issue 
features an article and poem for May 1st (International 
Workers' Day), an article about the history of printing, 
prose pieces and poetry, alongside illustrations and a 
group photograph of the students, and opens with the 
slogan "Workers of the world, unite!" (Yiddish).
The issue was printed in 250 copies. Cover design by Y. 
(Yanni) Kagan, a student of the school. 
Five issues of "Mir Geyen" were published between 
1922 and 1924 (see: Jewish Publications in the Soviet 
Union", editor: C. Shmeruk. Jerusalem 1961. p. 266; item 
3694).
15, [1] pp, 27.5 cm. Good condition. Minor creases and a 
vertical fold line to all leaves. Tears to upper edges of leaves 
(not affecting text). Creases and stains to cover.

Opening price: $800 

לאמנות  היהודי  הספר  בית  ביטאון   – גייען"  "מיר   .283
הדפוס במוסקבה – גיליון מס' 3 – מוסקבה, 1923

מיר גייען, שילער ארגאן פון דער אידישער פאליגראפישער שול 
הספר  בית  של  התלמידים  ביטאון  הולכים,  ]אנו  מוסקווע  אין 
מאי  מוסקבה,   .3 מס'  גיליון  במוסקבה[.  הדפוס  לאמנות  היהודי 

1923. יידיש. 
הדפוס  לאמנות  היהודי  הספר  בית  ביטאון  של  שלישי  גיליון 
)יום  במאי  האחד  לציון  ושיר  מאמר  כולל  הגיליון  במוסקבה. 
לצד  ושירה,  פרוזה  וקטעי  הדפוס  תולדות  על  מאמר  הפועלים(, 
איורים ותצלום קבוצתי של תלמידי ותלמידות בית הספר. בראש 

הגיליון נדפסה הכותרת "פועלי כל הארצות, התאחדו!" )יידיש(.
הגיליון נדפס ב-250 עותקים. עטיפתו עוצבה בידי י. ]יאני[ קאגאן, 

מתלמידי בית הספר.
בין השנים 1922-1924 התפרסמו חמישה גליונות של הביטאון )ראו 
ירושלים תשכ"א.  יהודיים בבריה"מ", עורך: ח. שמרוק,  "פרסומים 

עמ' 366; פריט 3694(.
15, ]1[ עמ', 27.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים וקו קפל אנכי בכל 
הדפים. קרעים בשוליים העליונים של הדפים )ללא פגיעה בטקסט(. 

קמטים וכתמים בעטיפה. 

פתיחה: $800
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284. Three Booklets – Solomon Yudovin's Woodcuts – 
Vitebsk and Leningrad, 1926/1928

Three booklets about Solomon Yudovin's woodcuts: the booklet 
"Vitebsk in S. Yudovin's Woodcuts" and two copies of the 
booklet "Woodcuts" (one of them numbered). 
1. Віцебск у гравюрах С. Юдовіна [Vitebsk in S. Yudovin's 
Woodcuts], by Ivan Furman (Johann Fuhrmann). Vitebsk, 1926. 
Ukrainian and German.
A booklet dedicated to Yudovin's woodcuts depicting the city 
of Vitebsk and its people; accompanied by reproductions of 
woodcuts. 
45, [2] pp, 24 cm. Good condition. A few stains and small tears. 
Detached cover, with closed and open tears to edges and spine 
(professionally restored, with paper repairs). 
2-3. С. Юдовин. Гравюры на дереве. Текст И. Иоффе и Э. Голлербаха 
[S. Yudovin, Woodcuts. Text: I. Ioffe and E. Gollerbakh]. Leningrad 
(St. Petersburg), 1928. Russian.
Two copies of a booklet dedicated to Yudovin's woodcuts. The 
booklet was printed in 1200 copies, 50 of which were numbered. One of the present copies is numbered 12/50. 
47, [1] pp, 24 cm. Good overall condition. Stains. Tears. Minor blemishes to covers. 
The artist Solomon (Shlomo) Yudovin (1892-1954), born in Biešankovičy in the Vitebsk province, studied art under 
Yehudha Pen and Mstislav Dobuzhinsky and specialized in printmaking and book illustration. His work was greatly 
inspired by his participation in S. An-Ski's ethnographic expedition to the Pale of Settlement in 1912-1914. Most of 
his work was devoted to Jewish themes, incorporating Jewish folk art motifs. In 1918-1923, he lived in Vitebsk, which 
was then a major center of avant-garde art. Unlike Jewish Russian artists of that period, Yudovin did not embrace 
modernism and remained a figurative, realistic artist throughout his life. 

Opening price: $500 

 – יודובין  שלמה  של  העץ  בחיתוכי  העוסקות  חוברות  שלוש   .284
ויטבסק ולנינגרד, 1926/1928

שלוש חוברות העוסקות בחיתוכי העץ של שלמה יודובין: החוברת "ויטבסק 
בתחריטים של ש. יודובין" ושני עותקים של החוברת "תחריטי עץ" )אחד מהם 

ממוספר(. 
יודובין[,  ש.  ]ויטבסק בתחריטים של   Віцебск у гравюрах С. Юдовіна  .1

מאת איוון פורמן. ויטבסק, 1926. אוקראינית וגרמנית. 
חוברת המוקדשת לחיתוכי העץ של יודובין המציגים את העיר ויטבסק ואת 

תושביה; מלווה ברפרודוקציות של חיתוכי עץ. 
45, ]2[ עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקרעים קלים. עטיפה מנותקת, 
עם  שיקום מקצועי,  )שוקמה  בשוליים ובשדרה  וקרעים חסרים  קרעים  עם 

השלמת נייר(. 
 .С. Юдовин. Гравюры на дереве. Текст И. Иоффе и Э. Голлербаха .2-3
]ש. יודובין, תחריטי עץ. טקסט: י. יופה וא. גולרבך[. לנינגרד )סנקט פטרבורג(, 

1928. רוסית. 
יודובין.  של  ידיו  מעשה  עץ  לחיתוכי  המוקדשת  חוברת  של  עותקים  שני 
העותקים  אחד  מוספרו.  מהם  חמישים  עותקים;  ב-1200  נדפסה  החוברת 

שלפנינו ממוספר – 12/50. 
47, ]1[ עמ', 24 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. קרעים. פגמים קלים בעטיפות. 
האמן שלמה יודובין )1892-1954(, יליד ביישינקוביץ שבמחוז ויטבסק, למד 
אמנות אצל יהודה פן ואצל מסטיסלב דובוז'ינסקי והתמחה באמנות ההדפס 
ובאיור ספרים. בשנים 1912-1914 היה חבר במשלחת האתנוגרפית של ש. 
מרבית  האמנותית.  דרכו  על  שהשפיע רבות  מסע  המושב,  לתחום  אנ-סקי 
בשנים  עממיים.  יהודיים  מוטיבים  ושילבו  יהודיים  בנושאים  עסקו  יצירותיו 
1918-1923 שהה בוויטבסק שהיתה אז ממוקדי הפעילות של אמני האוונגרד. 
מן  הושפע  לא  יודובין  זמנו,  בני  היהודים  הרוסים  מהאמנים  לרבים  בניגוד 

המודרניזם ועסק לאורך כל חייו באמנות פיגורטיבית ריאליסטית. 

פתיחה: $500
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285. Five Woodcuts by Solomon Yudovin, 1920s

Five woodcuts by Solomon Yudovin (1892-1954); signed 
and dated in pencil. 1920-1925.
Four of the woodcuts depict small towns and houses; 
three of them are reproduced in "Vitebsk in S. Yudovin's 
Woodcuts" (Vitebsk, 1926). The fifth woodcut depicts 
a Jewish shoemaker (another version of it, reversed, 
is reproduced in "S. Yudovin, Woodcuts". Leningrad, 
1928).
See previous item.
Size and condition vary. Woodcuts of approx. 2.5 X4 cm to 
11.5 X15 cm. Stains. All prints matted.

Opening price: $700

285. חמישה חיתוכי עץ מאת שלמה יודובין, שנות ה-20

חתומים   ;)1892-1954( יודובין  שלמה  מאת  עץ  חיתוכי  חמישה 
ומתוארכים בעיפרון. 1920-1925.

ארבעה מחיתוכי העץ מציגים עיירות ובתים; שלושה מהם מופיעים 
בספר "ויטבסק בתחריטים של ש. יודובין" )ויטבסק, 1926(. חיתוך 
מהופכת,  שלו,  אחרת  )גרסה  יהודי  סנדלר  מציג  החמישי  העץ 

מופיעה בספר "ש. יודובין, תחריטי עץ". לנינגרד, 1928(.
ראו פריט קודם. 

15 ס"מ  X11.5 4 ס"מ עד X2.5 גודל ומצב משתנים. חיתוכי עץ בגודל
בקירוב. כתמים. כל הדפס מוצמד לפספרטו. 

פתיחה: $700
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286. "Khvalyes", Communist Literary Journal – 
Vitebsk, 1921 – Illustrations by Solomon Yudovin 
and Mark Malkin

Khvalyes, Organ fun dem yidishn byuro bam Vitebsker 
gub. Kommitet fun ruslender komunistishen yugent 
farband [Waves, Journal of the Jewish Department of 
the Russian Communist Youth Union of Vitebsk County]. 
[Vitebsk, 1921]. Illustrations by Solomon Yudovin and 
Mark Malkin.
Issues 3-4 of the journal "Khvalyes" (Waves), journal 
of the Russian Communist Youth Union. The journal, 
published by a group of authors from Vitebsk and aimed 
at young Jewish workers, manifested the futurist and 
expressionist trends in contemporary Yiddish literature. 
One of its editors was the poet Moses (Moshe) Yudovin 
(1896-1966), a relative of Solomon Yudovin. 
This issue features poems, stories and articles by 
David Hofstein, Moses Yudovin, Isaac Nusinov, Mikhail 
Lermontov (translated by ber L.) and others, alongside 
illustrations by Solomon Yudovin and Mark Malkin 
(Malkin's family owned a printing press in Vitebsk 
before the Bolshevik Revolution. Together with Yudovin, 
he authored the book "Yiddisher Folks-Ornament" – 
"Jewish Folk Ornaments"). 
26, [2], 35-64, [4] pp (including the cover). Missing pp. 29-
34. 22.5 cm. Good-fair condition. Stains and creases. Several 
closed and open tears (tape reinforcement to one leaf). Stamps 
and pen notations. Worn and damaged cover, restored.
Literature: Yiddish and the Creation of Soviet Jewish 
Culture: 1918-1930, by David Shner. USA, 2004. pp. 143-
144.

Opening price: $400

"כוואליעס", כתב-עת ספרותי קומוניסטי – ויטבסק,   .286
1921 – איורים מאת שלמה יודובין ומארק מאלקין

ביורא  אידישער  גובערניאלער  וויטעבסקר  פון  ארגאן  כוואליעס, 
יוגנט  קאמוניסטישן  רוסלענדער  פון  קאמיטעט  גוב.  וויט.  באם 
פארבאנד ]גלים, ביטאון המחלקה היהודית של ועדת ברית הנוער 
מאת  איורים   .]1921 ]ויטבסק,  ויטבסק[.  מחוז  של  הקומוניסטית 

שלמה יודובין ומארק מאלקין.
)גלים(, ביטאון ברית הנוער  "כוואליעס"  גיליון 3-4 של כתב העת 
של התנועה הקומוניסטית. בכתב העת, שיצא לאור על-ידי קבוצת 
סופרים יהודים מוויטבסק ופנה אל הפועלים היהודים הצעירים, באו 
לידי ביטוי המגמות הפוטוריסטיות והאקספרסיוניסטיות שחלחלו 
לספרות היידיש באותה תקופה. אחד מעורכיו היה המשורר משה 

יודובין )1896-1966(, קרוב משפחתו של שלמה יודובין.
דוד  מאת  ומאמרים  סיפורים  שירים,  מופיעים  שלפנינו  בגיליון 
הופשטיין, משה יודובין, יצחק נוסינוב, מיכאיל לרמונטוב )בתרגום 
ומארק  יודובין  איורים מאת שלמה  ולצדם  ואחרים,  ל.(  בער  מאת 
מאלקין )משפחתו של מאלקין היתה בעלת בית הדפוס בוויטבסק 
הספר  את  יודובין  עם  יחד  יצר  הוא  הבולשביקית.  המהפכה  לפני 

"אידישער פאלקס-ארנאמענט" – "עיטורים יהודיים עממיים"(.
26, ]2[, 64-35, ]4[ עמ' )כולל העטיפה(. עמ' 29-34 חסרים. 22.5 
ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים וקמטים. כמה קרעים וקרעים חסרים 
בעט.  ורישומים  חותמות-דיו  הדפים(.  באחד  דבק  בנייר  )חיזוק 

עטיפה בלויה ופגומה, משוקמת. 
 Yiddish and the Creation of Soviet Jewish Culture: :ספרות

1918-1930, מאת David Shner. ארה"ב, 2004. עמ' 143-144. 

פתיחה: $400
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"עיטורים  מסדרת  והדפסים  מקוריים  מתווים   – יודובין  שלמה   .287
יהודיים עממיים"

יודובין, מסדרת "עיטורים  שני מתווים מקוריים ושלושה חיתוכי עץ מאת שלמה 
יהודיים עממיים" )"אידישער פאלקס-ארנאמענט"(. ]שנות ה-30 וה-40[.

בעיפרון  חתום  ארנבות.  וצמד  מסוגננים  מתפתלים  ענפים  המציג  עץ  חיתוך   .1
ומתוארך, 1933. 

15.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. מוצמד לנייר עבה. X12.5 דף
2. חיתוך עץ המציג עופר רובץ ומאחוריו צמחיה מסוגננת. חתום בדפוס בראשי 

תיבות קיריליים. 
6 ס"מ. מצב טוב. כתמים. מוצמד לנייר עבה )יחד עם מס' 1(. X3.5

3-5. הדפס ושני מתווים מתהליך הכנתו:
· חיתוך עץ המציג אריה זקוף ליד אגרטל פרחים וגור אריות עם חצוצרה. חתום 

בעיפרון ומתוארך 1940. 
13 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. מוצמד לנייר עבה. X7.5

תיבות  בראשי  בעיפרון  חתום  נייר.  על  ודיו  עיפרון  להדפס.  ראשוני  מתווה   ·
קיריליים. 

26 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. קרעים חסרים קטנים בשוליים, ללא פגיעה  X16
במתווה. 

"ש.  בעיפרון  חתום  נייר.  על  ודיו  מים  צבעי  עיפרון,  להדפס.  מפותח  מתווה   ·
יודאווין". 

במתווה.  פגיעה  ללא  בשוליים,  קלים  קרעים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   13.5 X8
מוצמד לנייר עבה.

עממית  מאמנות   ,)1892-1954( יודובין  שלמה  של  היהודית  יצירתו  ספרות: 
לריאליזם סוציאליסטי, מאת רות אפטר-גבריאל. הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 

1991. עמ' 23-24.

פתיחה: $700

287. Solomon Yudovin – Original Sketches and Prints from the 
Series "Jewish Folk Ornaments"

Two original sketches and three woodcuts by Solomon Yudovin, from 
the "Jewish Folk Ornaments" ("Yiddisher Folks-Ornament") series. 
[1930s and 1940s].
1. A woodcut depicting stylized branches and two hares. Signed in 
pencil and dated, 1933. 
A 12.5 X15.5 cm leaf. Good condition. Minor stains. Mounted on thick paper. 
2. A woodcut depicting a crouching fawn on the background of 
stylized foliage. Signed in the plate in Cyrillic initials. 
3.5 X6 cm. Good condition. Stains. Mounted on thick paper (together with 
no. 1). 
3-5. A print and two sketches from the process of its making:

· A woodcut depicting a lion rampant beside a vase of flowers and a 
lion cub holding a trumpet. Signed in pencil and dated 1940. 
7.5 X13 cm. Good condition. Minor stains. Mounted on thick paper.

· Initial sketch for the print. Pencil and ink on paper. Signed in pencil 
in Cyrillic initials. 
16 X26 cm. Good condition. Minor stains. Small open tears to edges, not 
affecting sketch.

· Advanced sketch for the print. Pencil, watercolor and ink on paper. 
Signed in pencil "S. Yudovin" (Hebrew). 
8 X13.5 cm. Good condition. Stains. Small tears at edges, not affecting 
sketch. Mounted on thick paper.
Literature: "The Jewish Art of Solomon Yudovin (1892-1954)" 
(Hebrew), by Ruth Apter-Gabriel. Jerusalem: The Israel Museum, 
1991. pp. 23-24.

Opening price: $700
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288. שלמה יודובין – לקט הדפסים ומתווה / שלושה חיתוכי עץ מאת יפים מינין

שמונה הדפסים ומתווה מעשה ידי שלמה יודובין.
ומתוארך  חתום  בלוח,  חתום   .1923 עץ,  חיתוך  מעשן,  נער   .1

9 ס"מ בקירוב. X14 .בעיפרון
חתומים   .1942  ,1935  ,1933 עץ,  חיתוכי  שלושה  פועלים,   .2-4
מההדפסים  שניים  בממוצע.  ס"מ   10 X14 בעיפרון.  ומתוארכים 

מוצמדים לדפי נייר.
מאת  שירה  לספר  עץ  חיתוך  )התחמשות(,   Вооружение  .5
1933. חתום   ,)Борис Лихарев(  Boris Licharev המשורר הרוסי 

15 ס"מ. X20 ומתוארך בעיפרון. דף
6. זוג בגשם, חיתוך עץ, 1933. חתום בלוח, חתום ומתוארך בעיפרון. 

9 ס"מ בקירוב. X13
 12 X12.5 .ילדים בשלג, תחריט, 1939. חתום ומתוארך בעיפרון  .7

ס"מ.
מן  )שונה  מתווה  בשלג.  ילדים   .8
חתום.  נייר.  על  דיו  לעיל(.  התחריט 

12 ס"מ. X13
נגד  תותח  נושאת  נהר  ספינת   .9
הסדרה  מן  הנראה  כפי  מטוסים; 
העולם  מלחמת  בימי  "לנינגרד 
מעורבת.  טכניקה   .1943 השניה", 
 18 X23.5 בעיפרון.  ומתוארך  חתום 

ס"מ בקירוב.

ויטבסק,  העיר  מן  נופים  המציגים  עץ  חיתוכי  שלושה  מצורפים: 
8 ס"מ  X11.5 .מאת יפים מינין, 1926. חתומים ומתוארכים בעיפרון

7.5 ס"מ.  X13.5 עד
)Ефим Минин, 1897-1937( היה עמיתו ותלמידו של  יפים מינין 
בוויטבסק.  פן  יהודה  לצדו בבית הספר לאמנות של  ולמד  יודובין, 

ב-1937 הואשם מינין בפעילות מחתרתית והוצא להורג.
מצב כללי טוב. חלק מן ההדפסים מוצמדים לדפים. הדפס מס. 9 
בשולי  קלים  קרעים  קמטים.  כתמים.  העליונות.  בפינותיו  מעוגל 
חלק מן הדפים ללא פגיעה בהדפסים. קרע )ללא פגיעה בהדפס( 
מתוארים  ההדפסים  מן  כמה  מינין.  מאת  העץ  מחיתוכי  באחד 

בעיפרון.

פתיחה: $1800
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288c288d

288a



114  |  דצמבר 2019  

289. מחזה ושני קובצי סיפורים ביידיש – בואנוס איירס, 1928-1929 – עטיפות בסגנון האוונגרד

בסגנון  מעוצבות  עטיפות  עם  ביידיש,  סיפורים  קובצי  ושני  מחזה 
האוונגרד. בואנוס איירס, 1928-1929.

אגדות,   – ]בסרביה  בילדער  מעשהס,  לעגענדן,   – בעסאראביע   .1
"אויפגאנג",  הוצאת  בוטושנסקי.  יעקב  מאת  תמונות[,  מעשיות, 

1928. עיצוב העטיפה: מישא שווארץ )חתום בדפוס(. 
בעט,  סימונים  קמטים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   19.5 עמ',   ]3[  ,125
קרעים  קילופים,  כתמים,  עם  העטיפה  חסרים.  וקרעים  קרעים 

וקרעים חסרים )רובם בשוליים(.
2. בלעטלעך ]עלים[, מאת פנחס ואלד. הוצאת "אידישער ליטעראטן 
העטיפה:  עיצוב   .1929 ארגענטינע",  אין  פאריין  זשורנאליסטן  און 
מ. פייגענבלום ]משה פייגנבלום[. בעמוד השער הקדשה בכתב-ידו 

של המחבר.

וקרעים  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   21 עמ',   ]3[  ,195
קלים בשוליים. דפים ספורים עם קרעים ארוכים או קרעים חסרים 

בשוליים. מספר קונטרסים בסוף הספר מנותקים חלקית.
בשלוש  מחזה  ]מדרון,  אקטען   3 אין  דראמע  אראפ,  בארג   .3
תרגום   .)Florencio Sánchez( סאנצ'ס  פלורנסיו  מאת  מערכות[, 
ועיבוד לתיאטרון: שמואל גלזרמן. הוצאת "ג. קאפלאנסקי", 1929. 

העטיפה חתומה בדפוס: "ש. ל.". 
בעמוד השער הקדשה בכתב-ידו של המתרגם, שמואל גלזרמן.

)בשוליים  תילוע  נקבי  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   20 עמ',   48
הקדמית  והעטיפה  השער  דף  לטקסט(.  נזק  ללא  הפנימיים, 

מנותקים. כתמים, קרעים וקרעים חסרים בשולי העטיפה.

פתיחה: $300

288. Solomon Yudovin – Collection of Prints and a Sketch / Three Woodcuts by Yefim Minin 

from the "Leningrad during World War II" series, 1943. 
Mixed media. Signed and dated in pencil. Approx. 
23.5 X18 cm.
Enclosed: Three woodcuts depicting views of Vitebsk, by 
Yefim Minin, 1926. Signed and dated in pencil. 11.5 X8 
cm to 13.5 X7.5 cm.
Yefim Minin (Ефим Минин, 1897-1937) was a colleague 
and student of Yudovin and studied with him at 
Yehuda Pen's art school in Vitebsk. He was accused of 
underground activity and executed in 1937. 
Good overall condition. Some of the prints are mounted on 
paper. Rounded upper corners to print no. 9. Stains. Creases. 
Small tears to edges of leaves, not affecting the prints. A tear 
(not affecting the print) to one of Minin's woodcuts. Several 
of the prints are captioned in pencil.

Opening price: $1800

Eight prints and a sketch made by Solomon Yudovin.
1. A smoking boy, woodcut, 1923. Signed in the plate, 
signed and dated in pencil. Approx. 14 X9 cm. 
2-4. Workers, three woodcuts, 1933, 1935, 1942. Signed 
and dated in pencil. 14 X10 cm on average. Two of the 
prints are mounted on paper.
5. Вооружение (Armament), woodcut for a book by 
Russian poet Boris Licharev (Борис Лихарев), 1933. 
Signed and dated in pencil. 20 X15 cm leaf. 
6. A couple in the rain, woodcut, 1933. Signed in the 
plate, signed and dated in pencil. Approx. 13 X9 cm.
7. Children in the snow, engraving, 1939. Signed and 
dated in pencil. 12.5 X12 cm.
8. Children in the snow. Sketch (different from the 
above engraving). Ink on paper. Signed. 13 X12 cm.

9. A riverboat carrying an anti-aircraft gun; presumably

289b 289a
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ספרות,   – מודרניסטי  בעיצוב  וספרים  חוברות  לקט   .290
שירה ופוליטיקה – ארץ ישראל, שנות ה-20 וה-30

בעניינים  חוברות  בהן  מודרניסטי,  בעיצוב  וחוברות  ספרים  שבעה 
פוליטיים, ספרי שירה ומאספים לספרות. ארץ ישראל, שנות ה-20 

וה-30.
1. אלשם, דו-ירחון לספרות אלשמית. ]עורך: ארי אבן-זהב[. דפוס 
"מ' שהם", תל אביב, תרפ"ד )1924(. גיליון ראשון )כפי הנראה לא 
לתת  "עלינו  נכתב:  הגיליון  בהקדמת  נוספים(.  גיליונות  הופיעו 
ספרות אנונימית – ספרות בלי שם הסופר. כשלא יהיה בצדה של 
היצירה שם היוצר, הצעיר או המפורסם, תצא היצירה לפני הקהל 
בלי שום 'מליץ-יושר' והמבין ידון על פי היצירה ולא על פי היוצר... 
 21.5 ]1[ לוח,   + 80 עמ'  זו בפרסום תביא מהפכה בבקרת".  שטה 

ס"מ.
2. מסבה של סופרי א"י. הוצאת "לשכת הספר של אגודת הסופרים 
והספרות העברית", תל אביב, תרפ"ו ]1926[. העטיפה בעיצוב פסח 

עיר-שי. קי עמודות, ]8[ עמ', 31 ס"מ.
3. מלקוש, שירים, מאת יעקב פארמן. דפוס "מ' שהם", תל אביב, 

תרפ"ו ]1926[. 127 עמ', 19 ס"מ. 
דפוס  קאמזאן.  דוד[  ]יעקב  ד.  י.  מאת  המלאך,  רזיאל  ספר  פון   .4
"אחדות", תל אביב, תרפ"ו ]1926[. העטיפה בעיצוב יוסף קלוזינסקי.

29, ]2[ עמ', 14 ס"מ.
5. ראשון למאי. הוצאת הועד המרכזי של ההסתדרות הכללית של 
18 עמ', 22.5  הנוער העובד העברי בא"י, תל אביב, תרפ"ו ]1926[. 

ס"מ.
6. ארץ ישראל און דאס יודישע קינד, מאת יעקב פיכמאן. הוצאת 
"מחלקת הנוער של הקרן הקיימת לישראל", ירושלים, תר"צ ]1929[.

16 עמ', 22 ס"מ. 
7. כיצד משתתפים בעבודת קרן תל-חי. הוצאת "ההנהלה הראשית 
החוברת  ה-30[.  ]שנות  פריז,  התעמולה",  מחלקת  תל-חי,  לקרן 

12 ס"מ. X12.5 ,אינה מופיעה בקטלוג הספריה הלאומית. ]12[ דף
מצב משתנה. בחוברת מס. 6 דף אחד חתוך וחסר ברובו.

פתיחה: $300

289. A Play and Two Collections of Yiddish Stories 
– Buenos Aires, 1928-1929 – Avant-Garde Covers

A play and two collections of Yiddish stories, with avant-
garde covers. Buenos Aires, 1928-1929.
1. Bessarabiye – Legenden, Maises, Bilder (Bessarabia 
– Legends, Tales, Pictures], by Jacob Botoshansky. 
Published by Oifgang, 1928. Cover design by Misha 
Schwartz (signed in the plate). 
125, [3] pp, 19.5 cm. Good-fair condition. Creases, pen 
notations, closed and open tears. Stains, abrasions and closed 
and open tears (mostly at edges) to cover. 
2. Bletlech [Leaves], by Pinchas Wald. Published by 
Yiddisher Literaten un Zhurnalisten Farayn in Argentina, 
1929. Cover design by M. [Moshe] Feigenblum. Inscribed 
by the author on the title page.
195, [3] pp, approx. 21 cm. Good-fair condition. Stains and 
small tears at edges. Long tears or open tears to edges of a 
few leaves. Several gatherings at the end of the book are 
partly detached. 
3. Barg Arop, Drame in 3 Acten [Downhill, a play in 
three acts], by Florencio Sánchez. Translation and 
theater adaptation: Shmuel Glazerman. Published by G. 
Kaplansky, 1929. The cover is signed in the plate: "S.L.".
Inscribed by the translator, Shmuel Glazerman, on the 
title page.
48 pp, 20 cm. Good-fair condition. Stains. Worming (to inner 
margins, not affecting the text). The title page and front cover 
are detached. Stains, closed and open tears to edges of cover.

Opening price: $300 
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290. Collection of Booklets and Books – Modernist Graphics – Literature, Poetry and Politics – Palestine, 
1920s and 1930s

3. Malkosh [Last Rains], Poems, by Jacob Pereman. Tel 
Aviv: M. Shoham Press, 1926. 127 pp, 19 cm.
4. Fun Sefer Raziel Hamalach, by Y.D. [Ya'akov David] 
Kamzon. Tel Aviv: Achdut Press, 1926. Cover design by 
Yosef Klozinsky. 29, [2] pp, 14 cm.
5. Rishon LeMai [May First]. Tel Aviv: The Central 
Committee of the General Federation of Hebrew 
Working Youth in Palestine, 1926. 18 pp, 22.5 cm.
6. Eretz Yisroel un dos Judishe Kind, by Ya'akov Fichman. 
Jerusalem: The Youth Department of the Jewish 
National Fund, 1929. 16 pp, 22 cm. 
7. Keitzad Mishtatfim BeAvodot Keren Tel Chai [How to 
Take Part in the Works of the Tel-Chai Fund]. Paris: The 
General Management of the Tel-Chai Fund, Propaganda 
department, [1930s]. Not in NLI. [12] leaves, 12.5 X12 cm.
Condition varies. In booklet no. 6, one leaf is cut and mostly 
missing. 

Opening price: $300 

Seven books and booklets designed in the modernist 
style, including booklets on political issues, books of 
poetry and literary anthologies. Palestine, 1920s and 
1930s.
1. Alshem [Anonymous], bi-monthly. [editor: Ari Even-
Zahav]. Tel Aviv: M. Shoham Press, 1924. First issue 
(presumably, no more issues were published). 
The introduction to the issue states: "We must provide 
anonymous literature – literature without the author's 
name. When the name of the artist, young or well-
known, does not appear alongside the work, the work 
will be presented to the public without any 'advocate' 
and the expert will judge according to the work rather 
than the author… this method in publishing will lead to 
a revolution in critique". 80 pp + [1] plate, 21.5 cm.
2. Mesibah shel Sofrei Eretz Yisrael [Anthology of 
Palestinian Writers]. Tel Aviv: The Book Bureau of the 
Union of Hebrew Writers and Literature, 1926. Cover 
design by Pesach Ir-Shai. 110 columns, [8] pp, 31 cm.
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291. Three Facsimile Editions – Avant-Garde 
Publications from the 1920s

Three facsimile editions of avant-garde publications 
from the 1920s. Baden: Lars Müler, 1991-1993. German, 
English and Russian.
1. Buch neuer Künstler, edited by Ludwig [Lajos] Kassák 
and László Moholy-Nagy. 1991 (originally, Vienna: the 
MA journal, 1922). 
A booklet with prints depicting works of art and 
architecture, by various artists. With a folded sheet – 
English translation of the manifest that was enclosed 
with the original publication.
[6] pp of text + [44] printed plates (printed on both sides) and 
[1] manifest, 31 cm. 
2. ВЕЩЬ / Objet / Gegenstand, a trilingual journal edited 
by El Lissitzky and Ilya Ehrenburg. 1993 (originally, 
Berlin: Skythen, 1922). 
A Journal for contemporary art (see item 244).
Issues 1-2 (in one booklet) and issue 3 (no other issues 
published). In a case with an accompanying booklet: 
"Vešč' / Objet / Gegenstand".
32; 24 pp, 31 cm. Accompanying booklet: 159, [1] pp, 31 
cm.
3. ABC, Beiträge zum Bauen, a journal of architecture 
edited by El Lissitzky, Mart Stam, Hans Schmidt and 
others. 1993.
Ten issues (numbered in two series: 1-6 and 1-4; no 
other issues published). In a case, with an accompanying 
booklet: "ABC, Beiträge zum Bauen, 1924-1928, Reprint 
Kommentar". 
Size varies, approx. 35 cm. Accompanying booklet: 55, [1] 
pp, approx. 34.5 cm.
The books, with cases, are in the original nylon cover 
(never opened). 

Opening price: $300 

אוונגרדיים  פרסומים   – פקסימיליה  מהדורות  שלוש   .291
משנות ה-20 

שלוש מהדורות פקסימיליה של פרסומים אוונגרדיים משנות ה-20. 
הוצאת Lars Müler, באדן, 1991-1993. גרמנית, אנגלית ורוסית.

 Ludwig( קאשאק  לאיוש  בעריכת   ,Buch neuer Künstler .1
 .)László Moholy-Nagy( מוהולי-נג'י  ולסלו   )[Lajos] Kassák

1991 )נדפס במקור בהוצאת כתב העת "MA", וינה, 1922(.
יוצרים  מאת  ואדריכלות,  אמנות  יצירות  של  הדפסים  עם  חוברת 
שצורף  למניפסט  אנגלי  תרגום  ובו  מקופל  גיליון  מלווה  שונים. 

לפרסום המקורי. 
]6[ עמ' טקסט + ]44[ לוחות הדפס )מודפסים משני הצדדים( ו-]1[ 

מניפסט, 31 ס"מ.
ВЕЩЬ / Objet / Gegenstand .2, כתב-עת תלת-לשוני בעריכת 
 ,Skythen אל ליסיצקי ואיליה ארנבורג. 1993 )נדפס במקור בהוצאת

ברלין, 1922(.
כתב-עת לאמנות עכשווית )ראו פריט 244(.

גליונות 1-2 )בחוברת אחת( וגליון מס' 3 )לא נדפסו גליונות נוספים(. 
."Vešč' / Objet / Gegenstand" :נתונים במארז עם חוברת נלווית

32; 24 עמ', 31 ס"מ. החוברת הנלווית: 159, ]1[ עמ', 31 ס"מ.
ABC, Beiträge zum Bauen .3, כתב עת לארכיטקטורה בעריכת 
 Hans( שמידט  הנס   ,)Mart Stam( סתם  מרט  ליסיצקי,  אל 

Schmidt( ואחרים. 1993.
נדפסו  לא  ו-1-4;   1-6 סדרות:  )ממוספרים בשתי  גליונות,  עשרה 
 ABC," נלווית:  חוברת  עם  מארז,  בתוך  נתונים  נוספים(.  גליונות 

."Beiträge zum Bauen, 1924-1928, Reprint Kommentar
גליונות בגודל משתנה, 35 ס"מ בקירוב. החוברת הנלווית: 55, ]1[ 

עמ', 34.5 ס"מ בקירוב.
החוברת והמארזים נתונים בעטיפת הניילון המקורית )לא נפתחו(.

פתיחה: $300
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תנאי מכירה

Terms of Sale

הפריטים  מוכרי  מטעם  כשלוחה  פועלת  "קדם"(  )להלן  פומביות"  מכירות  בית   - "קדם   .1
המוצעים למכירה פומבית.  

בין היתר, הפריטים המוצעים  יפורטו,  )להלן: "הקטלוג"( ובו  "קדם" תפיק קטלוג לכל מכירה   .2
בקטלוג  המופיעים  הנתונים  ספק,  הסר  למען  שלהם.  הפתיחה  ומחירי  מספריהם  למכירה,   
נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי תאור, יחוס, בעלים קודמים,   

תקופה, מקור או כל נתון אחר. הזכויות על התמונות המופיעות בקטלוג שמורות ל"קדם".  
המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים, הינם מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה.  .3

"קדם" תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת המכירה   .4
הפומבית וניהולה.  

במכירה מאנשים שאינו מעוניין  למנוע השתתפות  הזכות  לעצמו את  מנהל המכירה שומר   .5
בהשתתפותם. למנהל המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה, לבטל מכירה של   
דעתו  שיקול  עפ"י  וזאת  למכירה  מחדש  להעמידו  או  מכירתו(,  אחרי  )גם  כלשהו  פריט   
הבלעדי. כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, או לשנות נתונים לגבי   

פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג.  
יצטייד לפני המכירה,  השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה בכוח   .6

בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה.  
המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב.  .7

"מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו   .8
נתקבלה עפ"י תנאים אלה. מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה   
למכירה  שהוצג  והפריט  כנתקבלה  בכוח  הקונה  הצעת  תיחשב  המכירה,  מנהל  ע"י  בכוח   
מלוא  לביצוע  בכפוף  הזוכה"(,  "הקונה  )להלן:  ההצעה  מציע  קונה  אותו  של  לקניינו  יהפוך   
ל"קדם",  ישלם  נתקבלה  שהצעתו  בכוח  הקונה  זה.  הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו   
עמלה )בתוספת מע"מ( בשיעור 23% עבור $180,000 הראשונים  בתוספת למחיר הפטיש,   
עבור  ו-12%  פריט  שבכל   $1,000,000 ל-   $180,000 שבין  הסכום  עבור   18% פריט,  שבכל   

הסכום שמעבר ל- $1,000,000 שבכל פריט. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה.  
הסימן  בפריט מציין שזהו פריט שיובא על ידי קדם מחוץ לישראל, ולכן הוא כפוף לחוקי   .9
המס הישראליים וחייב בתשלום מע"מ על מלוא מחיר הפטיש ועמלת הקונה. עם זאת, אזרח   
עם  העובדת  השילוח  חברת  באמצעות  לישראל  מחוץ  לייצאו  ויבקש  הפריט  את  שיקנה  זר   

קדם יהיה פטור ממס זה.  
לסכום  עד  במזומן  תשלומים  גם  יתקבלו  בנקאית.  בהעברה  יעשה  הרכישות  עבור  התשלום   .10

של 11,000 ש"ח )בכפוף לחוק(, בהמחאה לא סחירה ובכרטיס אשראי עד לסכום של $25,000.  
באמצעות  או  "קדם",  ממשרדי  ישירות  שרכש,  הפריטים  להוצאת  לדאוג  הקונה  באחריות   .11
שליח או חברת משלוחים מטעמו. במקרה שהרוכש יבקש, "קדם" תוכל, ללא אחריות מצידה,   
יש  ומשלוח  אריזה  לתעריפי  הקונה.  חשבון  על  מלא  בתשלום  הפריטים  את  ולשלוח  לארוז   

לפנות למשרדי "קדם". המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד.  
תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין )שער   .12
יציג( של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה, או לפי שער החליפין ביום   

התשלום, הגבוה מבין שניהם.  
לחודש   2% של  בשיעור  החייב  הסכום  על  פיגורים  בריבית  חיוב  יגרור  בתשלום,  פיגור  כל   .13

בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב.  
הרוכש פריט כל שהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר, מתחייב לשלם עבור הפריטים   .14
שהרוכש  מנת  על  לו  שייראו  האמצעים  בכל  לנקוט  הסמכות  המכירה  מנהל  בידי  ולקחתם.   
הרוכש  את  לחייב  לאחר,  הפריט  למכור  מכירה,  לבטל  גם  השאר  ובין  בהתחייבותו  יעמוד   
בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית והצמדה, להגיש תביעת פיצויים, לעכב שחרור   

הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.  
"קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי   .15
כשלוחה  במעמדה  ניתן  "קדם"  ע"י  הנמסר  מידע  כי  בזאת  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע   
וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק  מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר   
במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו   
של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני "קדם" בכל   
הנוגע למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ-30 יום ממועד המכירה. היה ויוכח ל"קדם" שאכן   
נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב "קדם" לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד   
ו/או  תביעות  כל  לקונה  יהיו  לא  כאמור,  הלכה  "קדם"  ביצעה  לחזקתה.  הפריט  החזרת   

דרישות נוספות כלפיה.  
לא  לתשלום  התחייבויותיו  את  ולהשלים  שרכש  הפריט  את  לחזקתו  לקבל  מתחייב  הקונה   .16
לאחר  רק  תעשה  בפריט  החזקה  מסירת  ספק,  הסר  למען  המכירה.  ממועד  משבוע  יאוחר   

שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.  
במכירה.  אינם מעוניינים להשתתף  או  נבצר מהם  לקוחות אשר  ללא תשלום  תייצג  "קדם"   .17
לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע בקטלוג המכירה   
או באתר האינטרנט של "קדם". למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור,   
אין בהם כדי להטיל על "קדם" ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג. "טופס הצעת מחיר"   

יתקבל עד שלוש שעות לפני שעת המכירה.  
לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון, מתבקשים לפנות מראש   .18

ובהקדם לצורך תיאום ולא יאוחר משלוש שעות לפני שעת המכירה.  
בכל   והבלעדית  היחידה  השיפוט  סמכות  מוקנית  ירושלים  בעיר  המוסמכים  המשפט  לבתי   .19
סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין "קדם" לבין   

הקונה.  
בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.  .20

 buyer pays in advance for the full cost of shipping and handling. The cost 
 of shipping and handling varies according to type, size and weight of the 
 package, the shipping method and the shipping destination. For further 
 information about shipping methods and charges, please contact “Kedem”.
12.  An item which is priced in US dollars will be calculated in New Israel Shekels in 
 accordance with the representative rate of exchange as published by Israel 
 Bank on the date of the auction or on the date of payment, the higher of the 
 two exchange rates.
13. A Purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, at the rate of 
 2% per month of the amount payable, with adjustments to index-link all 
 outstanding amounts payable to the Dollar Exchange Rate.
14. The purchaser, whether for himself or for another, is obliged to pay for the 
 items and take them. The auctioneer has the right to take any means he thinks 
 appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, among these to cancel 
 a sale, sell the item to another, charge the purchaser with an expenses caused to 
 the auctioneer including interest and index linkage,sue for compensation, delay 
 the release of the item and add all expenses to the sum due.
15. “Kedem” is responsible for the information given regarding the items’ nature, 
 originality and condition. However all information given by “Kedem”, in its 
 capacity as agent for the consignor, and based on accumulated information 
 and the experience of its experts. It is entirely the responsibility of the 
 prospective purchaser to check and inspect the items to determine condition, 
 quality, authenticity, size, authorship during the allocated time prior to the 
 auction. The purchaser may submit in writing, any doubts regarding the 
 authenticity and condition of the item within 30 days of the sale. If it is proven 
 to “Kedem” that there has clearly been an error in the information which was 
 given relating to any tem, “Kedem” shall refund any sums paid by the purchaser 
 and the item shall be returned to the possession of “Kedem”. Subject to this 
 obligation, the purchaser shall have no claims and\or further demands with 
 respect to that item.
16. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his 
 obligations to pay for the item no later than seven days from the date of the 
 sale of the item. For the avoidance of doubt, the right to possession of the 
 item will pass only once the purchaser has fully filled his payment obligations 
 as set out in these conditions.
17. “Kedem” will represent, free of charge, potential purchasers who do not wish 
 or who are unable to attend the auction. These potential purchasers are 
 requested to complete the Absentee bidding form in the catalogue or website, 
 no later than one day prior to auction. “Kedem” will not be liable, under no 
 circumstances, for any error, emissions in connection therewith. Absentee 
 bidding forms will be received no later than 3 hours before the auction.
18. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via telephone 
 shall make the necessary arrangements within a reasonable time before 
 commencement of the auction and no later than 3 hours before the auction.
19. The courts of Jerusalem, Israel, shall have the sole jurisdiction in any dispute 
 between “Kedem” and the purchaser or any potential purchaser, based on the 
 details of this agreement and\or related to the sale and\or to the transfer of 
 any item.
20. In any case of doubt the Hebrew version of this Terms Of Sale will be the 
 binding document. 

1. “Kedem” Public Auction House (“Kedem”) acts as agent for sellers of items to 
 be offered for sale to the public (‘the Sellers’).
2. “Kedem” will produce a catalogue for every sale (‘The Catalogue’), which will 
 include a list of items available at the sale, their serial numbers and opening 
 prices. For the avoidance of doubt, information provided in the Catalogue, 
 including opening prices, descriptions of items and any other information 
 concerning the items, are solely for the purpose of information for potential 
 buyers and are in no way to be construed as stand and\or obligation on behalf 
 of “Kedem” and\or its employees and\or representatives. Kedem reserves all  
 rights to the pictures that appear in the catalog.
3. “Kedem” will appoint a person as manager of the sale (‘the Auctioneer’) who 
 will be responsible on its behalf for the execution and management of the 
 auction.
4. The Auctioneer reserves the right to prevent participation in the auction of any 
 person. The auctioneer reserves the right to determine the winner of each lot, to 
 cancel the sale of any item (even after it’s sold) or to re-enter it for sale, at his 
 own discretion and at any stage whatsoever. The auctioneer also has the right to 
 withdraw or add items to the sale and to add or withdraw from the Catalogue 
 any information about an item to be offered in the auction on the basis of 
 information received by “Kedem” after publication of the Catalogue.
5. In order to participate in the auction, a potential purchaser must obtain a 
 numbered paddle before the auction which will enable him to bid at the auction.
6. The auction will be conducted using US Dollars as currency.
7. On the fall of the hammer and the acknowledgment of the numbered paddle 
 of the offeror by the Auctioneer, the offeror`s offer will be binding and will be 
 considered to be accepted and title to the item will pass to the offeror whose 
 offer was accepted (‘the Purchaser’), subject to the fulfilment by the Purchaser 
 of all payment obligations to “Kedem” as set out hereunder.
8. The amount mentioned in an offer at a sale by a Purchaser which is accepted 
 (the Hammer Price) shall be paid to "Kedem" by the Purchaser, together with 
 a commission ('the Commission') and Israeli VAT on commission only. The 
 commission per lot will be 23% of the hammer price up to and including 
 $180,000, 18% of the portion of the hammer price above $180,000 up to an 
 including $1,000,000, and 12% of the portion of the hammer price above 
 $1,000,000. Payment to "Kedem" shall be effected immediately upon the 
 conclusion of the auction but, at any event, not later than seven days after the 
 date of the auction.
9.  The sign    by the opening price indicates an item that arrived from outside 
 Israel and is subjected to the Israeli tax laws, meaning a 17% value added tax 
 on the purchase price and the buyer's commission. This tax will not be 
 collected from foreign residents paying in foreign currency and exporting the 
 item(s) via a shipper recognized by Kedem.
10. The payment for items can be remitted by bank transfer. Kedem also accepts 
 cash payments which do not exceed NIS 11,000 (subject to Israeli law) and 
 checks and credit card payments which do not exceed $25,000. Kedem accepts 
 only non-negotiable checks.
11. It is the responsibility of the buyer to collect the purchased items directly 
 from the offices of “Kedem,” or have them collected by a delivery service or 
 courier on his behalf. In certain cases in which a buyer so requests, “Kedem” 
 can, at its sole discretion and without taking or accepting any responsibility 
 for damages or loss, pack and ship the items to the buyer, provided the 
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